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A farsangi fánk eredete
A farsangi fánk eredete vitatható, de az tény, hogy a
fánk készítésének hagyománya az ókori Rómáig nyúlik vissza. Hazánkban a fánk
csak a XIX. században terjedt el, annak ellenére, hogy
már Mátyás udvarában is
ismert volt. Azt gondolhatnánk, hogy
a fánk igazi hungarikum. Ám szinte az
egész világon ismerik és szeretik ezeket
az édes, olajban sült tésztaféléket.

Ennek többféle magyarázata
is létezik, az egyik hogy ennek a nehéz kelt tészta ételnek a fogyasztása biztosította
a hívek számára, hogy a szervezetük a húsvétig tartó nagyböjt megpróbáltatásait állja.
Hazánkban a városi és falusi
lakosság körében a német fánk terjedt el.
Erdélyi neve pánkó, a Felvidéken siskának,
a palócok pampuskának nevezik.

A fánk a farsangi időszak nélkülözhetetlen
kelléke. Ennek az egyszerű általában lágy
tésztás süteménynek rengeteg változata
ismert világszerte. A többsége kelt tésztából készül, de akad közöttük kevert vagy
égetett tészta is. Általában bő, nem forró
olajban sütik, de fánk sütőben is süthető.
Hazánkban a legismertebb a hagyományos farsangi fánk, mely házi sárgabarack
lekvárral és porcukorral ízesítve – az igazi
klasszikus.
A farsangi fánk eredetéről sok rege maradt fent. A francia és osztrák mondák mellett a németek is saját fánk történetet tudhatnak magukénak. E szerint a fánk a XV.
századi Berlinből való, amit az is bizonyít,
hogy a világ sok pontján a fánkot a mai napig Berlinernek nevezik.A kereszténység
térhódítását követően a vízkereszt utáni
időszaktól a farsangon átívelő és a nagyböjtig tartó időszak ünnepi eledelévé vált.

Európa szinte minden nemzetének megvan a saját
fánkja. A tésztájukban nagyon kevés az eltérés, formázásuk, sütési módjuk miatt különböznek.

A nemzetek fánkjai

1. A franciák fánkja a Beignets, a lágyabb kelt tésztából készült nagyon édes, gazdagon porcukrozott
francia fánk. 2. Rómában Szent József napját ünneplik fánksütéssel. Ott „fritella” a neve, és üresen, leves
után második fogásként eszik. „Bigné” a neve, ha
krémmel töltik. 3. A velencei karnevál természetesen
elképzelhetetlen fánk nélkül. Itt a tésztáját grappába
áztatott mazsolával dúsítják, majd kanállal szaggatják
a bő olajba. 4. A cseh fánk, a híres talkedli. Tésztája
hígabb, az általunk megszokottnál. Galuska sűrűségű, amit kanállal szaggatnak speciális sütőformába.
5. A holland fánk, az „oliebollen” hagyományosan
szilveszterkor kerül az asztalra, így a farsangi időszakhoz nem kapcsolódik.
A fánk leginkább farsang környékén keresett, pedig
egész évben készíthető és manapság a boltok polcain
is egész évben elérhető.
forrás: https://fankinfo.hu/farsangi-fank-eredete/

Önkormányzati hírek

KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEINEK MUNKATERVE
A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzata szerint minden hónap
2. csütörtöki napján (január hónapban a
3. csütörtöki napon) 13 órai kezdettel tart
ülést. Július és augusztus hónapban nem
kerül sor rendes ülés megtartására, indokolt esetben rendkívüli ülés összehívásra
kerülhet. A munkaterv részleteiről negyedéves bontásban tájékoztatjuk a lakosságot.
Természetesen a tervezett napirendi pontok időpontjai változhatnak, napirendi pontok esetlegesen törlésre, illetve az aktuális
ügyek felvételre kerülnek.

8.1.) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről
8.2.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A képviselő-testület 2022. évi munkatervének I. negyedévet érintő ülései,
az ülések tervezett napirendi pontjai,
az I. negyedévet érintő ünnepségek,
megemlékezések:

2022. február 10.
Napirend:
1.) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapítása.
2.) Tájékoztató a Baromállási dűlői ingatlanok és lakosok helyzetének felméréséről.
3.) Termelői piac létrehozása.
4.) Gyimesbükk településsel testvértelepülési megállapodás kötése.
5.) Egyebek.
5.1.) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről
5.2.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

2022. január 20.
Napirend:
1.) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tárgyalása – I. forduló (tájékoztató
jellegű).
2.) A 2021. évi költségvetési rendelet módosítása (átvezetések).
3.) Szlovák és Roma Nemzetiség Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.
4.) Samufalvi Óvoda és Bölcsőde éves
nyitvatartási rendjének meghatározása.
5.) Beruházási és fejlesztési koncepció
kidolgozása 2022-2024. évekre – I. forduló (A napirend keretében: faluközpontMáv-terület, iskola körüli parkolási rend,
Sportcsarnok és orvosi rendelő parkolófejlesztése, Ady E. és Vértes L. utcák csapadékvíz-elvezetése).
6.) Beszámoló a Helyi Értéktár Bizottság
2021. II. félévi munkájáról.
7.) Az önkormányzati működés transzparenciájának növelési lehetőségei.
8.) Egyebek.

2022. március 17.
Napirend:
1.) Samufalvi Óvoda és Bölcsődét érintő
döntések.
1.1.) Óvodai beiratkozással, óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatos hirdetmény elfogadása.
1.2.) Bölcsődei szolgáltatási önköltség
megállapítása.
2.) Beszámoló a polgármesteri hivatal
2021. évi tevékenységéről.
2.1.) Beszámoló az adóhatóság 2021. évi
tevékenységéről, a 2021. évi adóbevételek
teljesüléséről.
3.) Az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása.
4.) Beszámoló a civil szervezetek 2021. évi
önkormányzati támogatásának felhasználásáról és az együttműködések eredményéről.
5.) Döntés a civil szervezetek 2022. évi
támogatási kérelméről.
6.) Jelentés az energiamegtakarítási intézkedési terv végrehajtásáról
7.) Egyebek.
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7.1.) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.
7.2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Önkormányzati rendezvény,
ünnepség
Január 29. (szombat) Böllérverseny, helyszíne: Sporttelep

Közmeghallgatás
Megemlékezés
Az ülés után 17.00 órai kezdettel közmeghallgatás a Baromállási dűlőben, helyszíne: Bányász Művelődési Ház (Tatabánya).
Napirend:
1.) Beszámoló a Baromállás-dűlőt érintő,
2022. évi fejlesztésekről.
2.) Lakossági észrevételek, javaslatok,
kérdések.

1848-49. forradalom és szabadságharc
ünnepe, március 15. (kedd) 14.00 óra,
helyszín: Ady utcában lévő Március 15-ei
emlékmű
Nagy Csaba
polgármester

VI. Vértesszőlősi Böllérverseny
A hazai csapat győzelmével zárult az
idén is a vértesszőlősi böllérverseny. A
legtöbb kóstolójegyet is ők gyűjtötték
össze. Kilenc csapat dolgozott fel egyegy disznót. A kondérok délután háromra mind kiürültek.
Sokan voltak kíváncsiak a népszerű gasztronómiai programra. A vértesszőlősi sporttelepet szombaton a déli órákban nem volt
könnyű megközelíteni.

…folytatás a következő oldalon.
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Egyesek kosarakban vagy kézben vitték
haza a gőzölgő finomságokat, mások éppen befelé tartottak, hogy megkóstolhassák a csapatok által készített ételeket.
A programon az idén már kézműves terméket is árultak. Ízletes házi füstölt áru,
sajtok, mézek, szörpök mellett a töltött kürtöskalács előtt is sorban álltak az ínyencek.
A sportcsarnokban gyermek melegedő játszóház, a sátor mellett szalmabála
várta a legkisebbeket. Fantasztikus illatok
terjengtek a levegőben, és csalták egyik
standtól a másikig a látogatókat.
Kilenc csapat vett részt az idei programon. Hajnalban mindenki kapott egy-egy
disznót, amelyet néhány órán belül feldolgoztak, majd ügyelve a versenykiírásban
szereplő feltételekre, többféle ételt készítettek belőle.
Az öttagú zsűri negyvenötféle fogást
kóstolt meg, és tucatnyi fogópálinkát.
Az ítészek kiemelték a káposzták és a kolbászok minőségét.

A hazai csapat mellett érkeztek versenyzők Neszmélyről, Kocsról, Bajról, Rédéről,
Mocsáról, Környéről és az erdélyi Gyimesbükkről. Mindenki igyekezett valami különleges tájjellegű ételt is készíteni a hagyományos toros fogások mellett.
Az érkezők kóstolójegyeiket beválthatták
a csapatoknál, a kolbászok, hurkák, sültek,
káposzták mellett ízlelhettek gyomorbélből
lecsós pörköltet, abált csülköt, szalontüdőt, rakott káposztát, sült vért, vesevelőt
vagy pörköltet túróval. Ez utóbbi a disznó
orrára utalt, nem a tejtermékre.
A gasztronómiai élvezetek mellett kulturális programok és a hangulatot fokozó korsókitartó verseny is színesítette az
egész napos programot. Az erősebbik
nem képviselői mellett a hatalmas korsókkal próbált megbirkózni egy-egy hölgy is
– sikertelenül.
A színpadon a versenyre érkező települések kulturális csoportjai léptek fel. Zenés,
táncos bemutatóiknak lelkesen tapsolt a

A verseny eredményei,
és díjazottjai
• Legjobb kolbász díja,
Megyei Roma Önkormányzat
• Legjobb hurka díja, Gyimesbükk
• Legjobb fogópálinka díja, Környe
• Legjobb böllérmunka díja, Réde
• Legszebb porta díja, Neszmély
• Legjobb toroskáposzta díja, Kocs
• Legjobb tájjellegű étel díja, Mocsa
• Legjobb sülthús díja, Baj
• Legtöbb eladott kostolójegy díja,
Vértesszőlős

Az összes pontszám alapján
a verseny Főböllére
és a vándordíj birtokosa
a következő évre a
VÉRTESSZŐLŐSI
BÖLLÉRCSAPAT lett.

közönség. A vendégek folyamatosan cserélődtek, és délután háromra a kilenc disznóból készült finomságok elfogytak. Böllérek, szakácsok, szervezők örömére.
Gratulálunk a nyerteseknek, köszönjük a
részvételt valamennyi csapatnak és szeretnénk megköszönni a támogatást valamen�nyi munkatársnak, önkéntesnek, civil szervezeteink tagjainak, akik mind az előkészítő
munkában mind pedig az egész napos rendezvényen segítették munkánkat.
Várunk minden kedves érdeklődőt jövőre, ugyanitt.
Nagy Csaba
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Egészséghét az óvodában
„Tiszta levegőt,
italnak vizet,
ételnek nyerset,
a testnek munkát,
a léleknek nyugalmat.”
Napjainkban a rohanó életvitel következményeként egyre nagyobb hangsúlyt kap
az egészséges életmód fenntartása és
megőrzése. A nem megfelelő életvitel, a
helytelen táplálkozás, a mozgásszegény
életmód, a túlhajszoltság kimerültséghez,
betegségek sokaságához vezet. A legtöbb
ember akkor ébred tudatára, hogy egészsége is van, amikor az évek során elveszíti
azt. Ezért fontos, hogy az egészség a felnövekvő nemzedék érdeke legyen: egy
„befektetés” a jövőbe, az egyén boldogulásának elengedhetetlen feltételeként.
Az egészséges életmódra, egészséges
életvitel igényének kialakítására nevelés az
óvodás életkorban kiemelt jelentőségű.
A gyermekek lelki életének, jellemének
kialakításában döntő fontossága van az első
hat-hét életévben szerzett benyomásoknak.
A családi szocializáció folyamatában és
az óvodai élet során tanulják, tapasztalják meg a gyerekek, hogy az emberi test-

tel szeretettel, gondoskodóan kell bánni.
Az élet és az egészség az ember alapvető, semmi mással nem pótolható értéke,
fenntartása minden ember elemi érdeke.
Az erre való törekvés napjaink nevelőmunkájában kiemelt egészségpedagógiai
feladat. A gyermekek életében fontos a
megfelelő rendszer, a rendszeresség kialakítása. Nagy felelősséget ró ránk, az
intézmény valamennyi dolgozójára, hogy
intenzíven alakítsuk a gyermekek testi-lelki
egészségkultúráját.
Miként jelenik meg
ez a mindennapokban?
Óvodánk
épülete,
udvara
biztosítja a hatékony nevelőmunka feltételeit.
Csoportszobáink tágasak, világosok. Otthonos, esztétikus berendezésükkel barátságos környezetet biztosítunk gyermekeink egészséges fejlődéséhez.
Az udvaron különböző mozgásfejlesztő
eszközök állnak a gyerekek rendelkezésére. (Nagyhajó mászófallal, csúszdával,
homokozók, filagóriák, egyensúlyozó játékok, hinták, nyáron a párakapu a felfrissüléshez.)
A nagy, tágas, füves tér a természetes
mozgások gyakorlásához és a labdás
játékokhoz nyújt segítséget. A térkövezett járdákon jó idő esetén lehetőség van
kerékpározásra, rollerezésre és egyéb
ügyességi játékokra.
Só-szoba: esztétikus, egészséges környezetben van lehetőség csoportonkénti
beosztás szerint éneklésre, verselésre,
mondókázásra.
A tornaterem lehetőséget ad a csoportoknak a testnevelés foglalkozások megvalósításához. Mozgásfejlesztő eszközeink biztosítottak az óvodáskorú gyermekeink számára.
Óvodánk rendelkezik az Ayres terápiához szükséges eszközökkel is, melyek a
fejlesztő szobában vannak felszerelve.
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Levegőzés: Kedvezőtlen időjárás estén is
arra törekszünk, hogy a gyermekek a lehető legtöbb időt a tiszta, szabad levegőn
töltsék.
Pihenés: A kiszellőztetett csoportszobában a mese végére elszenderednek a
gyerekek, előtte az óvónők mesélnek, altatódalt énekelnek, mindezekkel biztosítják a
nyugodt, pihentető alvás feltételeit.
Gyümölcsnap: minden csoportban hetente egyszer a szülőknek köszönhetően
gyümölcsnapot tartunk, annak ellenére,

8

hogy az óvodai étrendben is gyakori. Így
próbáljuk megszerettetni azokkal a gyermekekkel is, akik egyébként nem szívesen
fogyasztják a gyümölcsöket.
Nevelési évünk kiemelt feladata: az
egészséges életmódra nevelés, a mozgás
fontossága. A vírus felbukkanásával erre a
feladatra még az eddigieknél is nagyobb
hangsúlyt fektetünk.
Az egészséghét program szervezésében sajnos a kialakult szigorítások határokat szabnak, de úgy érzem, hogy mind
az 5 csoportban, erre a program hétre is
nagyon jó tevékenységeket szerveztek az
óvodapedagógusok.
Ezen a héten szinte minden napra jutott
zöldség, gyümölcs. Bőséges kosarakat
vihettünk be a csoportokba, mely tele volt
finomságokkal. Képek válogatásával tapasztalatokat szerezhettek az egészséges
és egészségtelen ételekről. Matematikai
tapasztalatokat is szereztek a gyermekek,
mivel a munkálatok közben megtapogatták, megnevezték a finomságokat, szétválogatták szín, forma, méret szerint.
Összességében nagyon jól sikerült az
egészség hét. Kreatív óvodapedagógusok
tanulságos történeteket, meséket mondtak. Köszönjük Kádár Judit szociális segítő
munkatárs bőröndmeséjét, mely újdonságot hozott az óvoda életébe.

Az óvodapedagógusok mesejelenettel is
kedveskedtek a gyerekeknek, az egészséges táplálkozásról. Mindezek mellett
nagyon izgatottan vártuk a híreket, vajon
idén milyen hosszú lesz a telünk, mikor fog
tavaszodni a Medve- monda, a népi megfigyelések, népszokások tükrében. Hogy
hogyan dolgozták fel a gyerekekkel az óvónénik, az az adott korcsoporttól is függött.
A hét minden tevékenysége verseken,
mondókákon, meséken, dalos játékokon,

mozgáson keresztül idekapcsolódott. Bízom benne, hogy ezek a pillanatok maradandó élményként épültek be a gyermekek
egészséges személyiségének fejlődésébe.
Az óvoda és bölcsőde dolgozóinak nevében kívánok mindenkinek egészségben
gazdag örömteli napokat.
A nevelőtestület nevében:
Seregélyes Erzsébet
intézményvezető helyettes
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Vértesszőlősi Segítő Szolgálat hírei

Vértesszőlősi Jótékonysági
Kézimunka Szakkör vására
Tájékoztatom a kedves érdeklődőket,
hogy a szakkör által készített kézműves darabok folyamatosan megtekinthetők és megvásárolhatók a
Vértesszőlősi Segítő Szolgálatnál, –
Ady Endre utca 2/D-ben, a patikával
szemben – munkanapokon 7.00–15.00
óra között. A vásár termékei tökéletes
ajándékok lehetnek egy-egy gyermeknek, barátnak vagy akár gyűjtőknek is.
Segítsenek abban, hogy mi is segíthessünk! A bevétel 100 százalékát jótékony célra fordítjuk. Köszönjük, hogy meglátogatod a vásárunkat! Várunk sok szeretettel!

80. születésnapod alkalmából sok szeretettel köszöntünk téged! Kívánunk további jó egészséget és hosszú, boldog
életet! Jókívánságaikat küldik a klubtársak, barátok és a gondozónők (lányok).
Vértesszőlősi Segítő Szolgálat dolgozói

Kívánok…
Kívánok neked annyi napfényt,
-ragyogni lásd az életet.
Kísérjen jó kedv, öröm, élmény,
szeretet, álom, élvezet.
Kívánok felhőt, esőt, záport,
-érzékelhesd a napsütést.
Csepp bánatot, apró keservet,
hogy lásd, amikor szebben élsz.
Kívánok fénylő boldogságot,
mely felvidítja lelkedet!
Kívánok méltó útitársat,
ki céljaidhoz elvezet.
Kívánok annyi gazdagságot,
hogy elérhesd a vágyaid,
s kívánom lásd meg a világban
mi a szívedben benn lakik.
Aranyosi Ervin
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Kedves vértesszőlősi lakosok!
A tavalyi év végén ismét megrendezésre került az Adventi
Falunaptár nevű játékunk. Itt szeretnénk megköszönni a segítséget azoknak, akik engedélyezték, hogy a házukat, kapujukat a játékban résztvevők lefotózzák és beküldjék nekünk.
A játékban nagyon sok család vett részt. A jól megérdemelt
ajándékokat minden kisgyermek nagy örömmel fogadta.
A nagy sikerre való tekintettel úgy határoztunk, hogy jövőre is
megszervezzük az Adventi Falunaptár játékot.
Németh Ferenc

Beharangozó
2022. március 15-én,
14.00 órai kezdettel

Köszöntő
Kedves Terka!

Közösségi Ház hírei

ÜNNEPI
MEGEMLÉKEZÉS

lesz az Ady endre utcai
Emlékparkban, amelyre minden
érdeklődőt szeretettel várunk.
A program során a megemlékezést
követően a Vértes Egyesület huszárjai lovas csatajelenetét, illetve a Tájháznál a fegyverzet és technikai bemutatójukat láthatják az érdeklődők.
A gyermekeket kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, illetve kakaóval és
kaláccsal várják a szervezők.

Nagy-Kacsás Horgász
Baráti Kör Egyesület
felhívása
A Nagy-Kacsás Horgász
Baráti Kör Egyesület
2022. február 19-én
16.00 órakor

KÖZGYŰLÉST
tart a Közösségi Házban

(2837 Vértesszőlős, Templom u. 75.)

Napirendi pontok:
• Pénzügyi beszámoló 2021-év
• Vezetőség választása
2022-2027.évre
• Engedélyek leadása, kiosztása!
• Zöldterület kezelés
• Egyebek
A Nagy-Kacsás Horgász
Baráti Kör Egyesület nevében:
Anderla Jenő Róbert
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Áldás, békesség!

Hírek a református gyülekezetből
Tavaly ősszel szervezett
gyülekezetünk egy túrát a
Tatai Református Gimnázium Diáksportegyesületével
közösen a dunaalmási Kőpite tanösvényhez. Ennek
folytatásaként minden évszakban szeretnénk egy ifjúsági („ifi”) túrát szervezni a
fiataloknak, hiszen gyönyörű helyen élhetünk, remek
kirándulási lehetőségekkel.
A „téli” túránk február 12-én lesz
Bajra, az úticél a baji vadászház
és a mellette lévő romtemplom.
Szeretettel várjuk gyülekeze-

tünk ifjúságát és barátaikat erre a túrára.
Indulás 10 órakor a gyülekezeti háztól.
Márciustól felnőtt konfirmációi felkészítő
indul gyülekezetünkben. Hagyományosan
a konfirmáció 13-14 éves korban történik,
azonban egyre többen vannak, akik felnőtt
korukban kerülnek közelebbi kapcsolatba a keresztyén hittel, és ekkor szeretnék
megerősíteni a Jézus Krisztushoz és az
egyházhoz való tartozásukat. A felnőtt
konfirmációi felkészítőre az is jelentkezhet,
aki gyermekkorában nem volt megkeresztelve, hiszen a konfirmációi fogadalomtételkor erre is sor kerül. Várjuk azoknak a
jelentkezését, akik szeretnének részt venni
a felkészítő alkalmain, mélyebben megismerkedni többek között a Biblia könyveivel, tanításával, az apostoli hitvallással,
a református kegyességgel, a református
istentisztelet felépítésével. A konfirmációra

előreláthatólag Pünkösdkor kerül majd sor.
A gyülekezeti házban (Gagarin u. 10.)
tartott istentiszteleteinket továbbra is közvetítjük élőben a YouTube csatornánkon,
a felvételek később is megtekinthetőek.
2021 decembere óta Lukács evangéliumában haladunk vasárnapról vasárnapra az
igehirdetésekben. Szeretettel hívunk mindenkit – élőben vagy online – a 10 órakor
kezdődő alkalmakra.
Szabó Beatrix
református lelkész

Elérhetőségeink:
Vértesszőlős, Gagarin u. 10. • 06 30 514 3367
reformatus@szolosgyulekezet.hu
Youtube:
Vértesszőlősi Református Missziói Egyházközség
Facebook: www.facebook.com/szolosgyulekezet

Új év, új tervek, új feladatok
az Aszúszemek Néptánccsoport életében

…folytatás a következő oldalon.
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Az újév első napjainak rendkívül meleg időjárása kicsalogatta a fűtött szobákból a
csoport szinte minden tagját,
így túrázással kezdtük az
évet. Az első keddi táncpróbára ezért sokán jóleső izomlázzal, de nagy lelkesedéssel
érkeztek. Az elmúlt időszakban többen hosszabb – rövidebb kihagyásra kényszerültek, ezáltal az új koreográfia
felépítése, szereplőgárdája
folyamatos változásban volt,
de hétről-hétre csiszolódott.
Természetesen a január nem múlhat el
a férfiak megszokott botvágó túrája nélkül, amellyel egyidőben az idén a csoport
hölgy tagjai is útra keltek, más útirányt választva. A kirándulás reggelére – ha csak
néhány centiméter vastagságban is, de hó
borította be a környező vidéket. A látvány, a
mozgás, beszélgetés mellett jutott idő arra
is, hogy új ötleteket, programjavaslatokat
vitassunk meg, amelyeket beépíthetünk az
idei év tervei közé.
A település böllérversenyén az egyesület tagsága teljes létszámban képviseltette
magát, magára vállalva a kóstolójegyek,
italjegyek, bögrék árusításának feladatát.
Nem kis feladat volt reggel 6 órától fogadni
az érkező vásárlókat, sokaknak elmagyarázni a kóstolójegy „működését”, és mindezt mosolyogva tenni. A stafétát délután a
Nyugdíjasklub tagjainak adtuk át, hogy a
kulturális programot a néptánccsoportunk
zárhassa. Köszönjük a segítségüket!
A színpadon Agata Krausova és Slavomír Ondejka néptáncpedagógusok által
készített koreográfiát, az Eperjesi járásban található Fintice község forgatós tán-

NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft tájékoztatásai
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
központi ügyfélszolgálati irodánk 2022.
január 1. napjával elköltözött és társaságunk telefonos elérhetősége megváltozott. Az új ügyfélszolgálat címe: 2800
Tatabánya, Erdész út E, Új telefonszám:
34/801-040
Érvényesítési matrica

cát láthatták a legkitartóbbak, akik a finom
falatok elfogyasztását követően még délután 3 óra után is a helyszínen maradtak.
Viseletünket a Csoóri Sándor pályázaton
elnyert forrásból varrattuk, településünk
lakóinak ünnepi ruházatát idézve, amelyhez való grgolák az utolsó hetekben készültek. A fejfedő megkötésének titkát
már csak néhányan ismerik itt a faluban.
Ezért külön köszönjük Krupánszki Kálmánnénak, aki a kendőket ajándékozta az
egyesületünknek, és személyre szabottan
méretre is kötötte azokat.
S végezetül előzetes a következő időszak
programjából: az Aszúszemek Néptánc
Egyesület az idei évben is megszervezi
hagyományos téltemető rendezvényét, de
a megszokottól eltérő formában. A menet
március 1-jén, kedden 17.00 órakor indul
a Közösségi Háztól, zajkeltő eszközökkel
felszerelkezve. A Tájház-közben, szabadtéren lesz a közös tánc. A programot, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk, a
kiszebáb-égetéssel zárjuk.
Dr. Bogárné Géber Zsuzsanna
az egyesület elnöke

A kiadványt kiadja: Vértesszőlős Község Önkormányzata 1150 példányban • A kiadványt szerkeszti: Nagy Csaba polgármester
• A kiadásért felelős: Nagy Csaba polgármester • A megjelenő írások és fizetett hirdetések tartalmáért
a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik.
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A 2022 év elején érkező, az NHKV (Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.) által kibocsátott lakossági
számla, vagy a megküldött tájékoztató levél
melléklete tartalmazza a hulladékszállítási
közszolgáltatás jogos igénybevételét igazoló 2022. évre érvényes, kommunális
hulladéktároló edényre ragasztható matricát, illetve a 2022. évi hulladéknaptárat.
Hulladékudvarok
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

Korlátlan

Inert (építési és bontási) hulladék

Ingatlanonként évente 3 m3

Lom hulladék

Ingatlanonként évente 3 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

Nyitvatartás
Kérjük, hogy beszállítás
előtt tájékozódjon
a nyitvatartás rendjéről,
melyet lentebb olvashat!
A Regionális Hulladékkezelő
Központ mellett található
Dubnik-völgyi lakossági
hulladékudvarunk esetén:
Szerda 8.00–15.00-ig, csütörtök 12.00–
18.00, péntek 8.00–15.00 és szombat
8.00–15.00-ig. Hétfő, kedd és ünnepnapokon zárva.
(A hulladékudvar azbeszt tartalmú építőanyag (pala) leadására a kapacitás erejéig
áll rendelkezésre.)
Tatabánya, Búzavirág úti
lakossági
hulladékudvar esetén:
Kedd, szerda 12.00–19.00-ig, csütörtök
8.00–18.00-ig, péntek 8.00–15.00-ig és
szombat 8.00–15.00-ig. Hétfő, vasárnap és
ünnepnapokon zárva.
(A hulladékudvarban csak „kis” méretű
elektronikai hulladék leadása lehetséges
(pirító, mikró, porszívó, hajszárító stb.)

NHSZ Vértes Vidéke
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2800 Tatabánya, Erdész út E
Tel.: 34/801-040

Az elhelyezéshez lakcím igazoló kártya és személyigazolvány felmutatása szükséges!
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Polgármesteri Hivatal

Kérjük szíveskedjenek
az ügyfélfogadás rendjét
betartani!

Ügyfélfogadás:
HÉTFŐ: 7.00–12.00, 13.00–16.00 • SZERDA: 7.00–12.00, 13.00–16.00 • PÉNTEK: 7.00–12.00

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: (dr. Jelinek Gabriella) 379-091/105-ös mellék – jelinek.gabriella@vertesszolos.hu:,

birtokvédelem, panaszok, növényvédelem, állatvédelem, kereskedelmi ügyek (üzlet, telephely
engedélyezések), termőföld kifüggesztések, kutak vízjogi engedélyezése iránti kérelmek (kutak
fennmaradásához, üzemeltetéséhez), hulladékgazdálkodási ügyek, közútkezelői nyilatkozatok,
közterület-használat, telekalakítás, talajterhelési díj, adók módjára behajtandó köztartozások,
helyi építési szabályzattal kapcsolatos ügyek, településképi konzultáció, -bejelentés, -véleményezés.
Egyéb ügyek: pályázatok, nemzetiségi önkormányzati ügyek, civil szervezetek.

Hirdessen
a Hírmondóban!
Továbbra is várjuk reklámjaikat,
hirdetéseiket a Hírmondó újságba!
Fizetett lakossági, vállalkozási
hirdetés díjszabása:

Méret
A/5
A/6
A/7

Bruttó ár
7.620 Ft
4.570 Ft
3.050 Ft

A hirdetések díját a polgármesteri hivatal pénzügyi ügyintézőjénél kell befizetni, a szöveget, képet a polg.hivatal@
vertesszolos.hu e-mail címre kell elküldeni. A hirdetés a befizetést követő
számban jelenik meg. A jószolgálati közleményeket ingyenesen jelenttetjük meg.
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Tájékozódjon megújult
honlapunkról is!

www.vertesszolos.hu

