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Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
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Beharangozó a falunapi programokról
2016. augusztus 19.

17.00 Mesterkezek megnyitó a Közösségi Házban

2016. augusztus 20.

9.00
10-től 16 óráig
10-től 13 óráig
		
		

Ünnepi szentmise, kenyérszentelés a templomban
Múzeumi program
Ingyenes bowling a Cool Ball Klubban
(előzetes regisztráció szükséges a Közösségi Házban,
tel. szám: 30/578 5116)

A sportcsarnokban:

Íjászat, ugrálóvár, habparty, főzőverseny
a helyi civil szervezeteknek
„Állati jó bemutató”
Karate bemutató
Játékos olimpia, tizenegyes rúgó verseny
A Zabszalma együttes koncertje
A VSE Mazsorett Szakosztályának bemutatója
Eredményhirdetések:
Tiszta udvar – virágos ház, virágos utca, sportversenyek és főzőverseny
20 órától A Dolce Vita együttes koncertje
21.30 Tűzijáték
22-től 24 óráig		 Disco – DJ Borisz
15 órától
		
16 órától
16.45-től
17 órától
18 órától
19.15-től

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Vértesszőlős Önkormányzata

Felhívás parlagfű és egyéb gyomok irtására
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (1) bekezdés c) pontja alapján a termelő, illetve a földhasználó köteles a károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a
szomszédos termelők növénytermelési,
növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az
integrált gazdálkodás alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét.
Ezen túlmenően a törvény 17. § (4) bekezdése alapján a földhasználó köteles az
adott év június 30. napjáig az ingatlanon
a parlagfű virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt követően ezt az
állapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani!
A különböző fűfélék és gyomok virágpora, leggyakrabban a parlagfű pollenje
vált ki allergiás megbetegedéseket, súlyos
vagy kevésbé súlyos egészségügyi következményekkel, ezért irtásuk különösen
fontos!
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy a törvény értelmében azzal szemben,
aki fenti kötelezettségeinek nem tesz
eleget, növényvédelmi bírság kiszabására (parlagfű esetében ezen kívül közérdekű védekezés elrendelésére) kerül
sor. A bírság összege – a szennyezett
terület nagyságának függvényében – 15
ezer Ft-tól 5 millió Ft-ig terjedhet. Közérdekű védekezés elrendelése esetén – a
bírságon felül – annak költségei is a földhasználót terhelik.

Fentiek alapján a bírságok kiszabására –
parlagfű esetében – július 1-jétől kerülhet
sor. A növényvédelmi hatóság a jogszabályok alapján belterületi ingatlanok esetében a jegyző, míg külterület vonatkozásában a járási földhivatal.
Ezen túlmenően szeretném felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét az önkormányzat
közterületek használatáról, rendjéről és tisztántartásáról szóló 14/2014. (VIII.1.) rendeletére, melynek 17. § (1) bekezdése szerint:

Az ingatlan használója
köteles gondoskodni:
a) az ingatlan előtti járdaszakasz – járda
hiányában 2,0 m széles területsáv – illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van az
úttestig (de legfeljebb 20,0 m-ig) terjedő
teljes terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítéséről
(különös tekintettel a pollenallergiát okozó növényekről), hó-eltakarításról és síkosság-mentesítésről, a hulladék-gyűjtő
edényzet környezetének tisztántartásáról,
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok (szikkasztó illetve elvezető típusú) és műtárgyai
tisztántartásáról,
c) a csapadékvíz zavartalan elfolyását
akadályozó mindennemű anyag eltávolításáról,
d) a beépítetlen telekingatlan teljes területének tisztántartásáról és gyommentesítéséről,
e) a járdán felburjánzó növényzet eltávolításáról, valamint a telekingatlanról a
járdára, úttest fölé nyúló fás- és lágyszárú
növények megfelelő nyeséséről.
Kérem, hogy az egészség, a természet
védelme, a rendezett településkép kialakítása érdekében minden földhasználó
és ingatlan-tulajdonos maradéktalanul
tegyen eleget a fenti jogszabályokban
meghatározott kötelezettségének.
dr. Lázár Gabriella
jegyző
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Stratégiai zajvédelmi
intézkedési terv
M1 – Stratégiai zajvédelmi intézkedési
terv. Komárom-Esztergom megye – Vértesszőlős – Stratégiai zajvédelmi intézkedési terv – közút. Komárom-Esztergom megye – Vértesszőlős – Stratégiai
zajvédelmi intézkedési terv – vasút.
A KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. a jogszabálynak megfelelően
megküldte az alábbi intézkedési terveket társadalmi véleményezésre. Az
intézkedési tervjavaslattal kapcsolatos észrevételek megtételére a közzétételtől számított 30 nap áll rendelkezésre. Közzététel napja: 2016. június
22. Észrevétel megtételének határideje: 2016. július 22.

A véleményeket legkésőbb
2016. július 22. napjáig kell eljuttatni
az intezkedes@kti.hu e-mail címre.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft.
(a továbbiakban: KTI) a környezeti zaj értékelésérő és kezeléséről szóló 2002/49/EK
irányelvben, valamint az irányelvet a hazai
jogrendbe átültető 280/2004. (X. 20.) Korm.

rendeletben és a 25/2004. (XII. 20.) KvVM
rendeletben előírtaknak megfelelően elkészítette a nagyforgalmú közutakra (3 millió
jármű/évnél nagyobb forgalmú országos
közúti szakaszok) és a nagyforgalmú vasutakra (30 000 szerelvény/évnél nagyobb
forgalmú vasútvonalak) vonatkozó stratégiai zajvédelmi intézkedési tervjavaslatokat.
Az érintett szakmai szervezetekkel lefolytatott egyeztetést követően a 280/2004.
(X. 20.) Korm. rendelet 11. §-ának (7) bekezdése alapján a KTI tájékoztatja az adott
intézkedési tervek által érintett önkormányzatokat az (5) bekezdésnek megfelelő
tartalommal. Az érintett önkormányzatok
a (7) bekezdés értelmében 8 napon belül
tájékoztatják a közvéleményt. A (6) bekezdés alapján az intézkedési tervjavaslattal
kapcsolatos észrevételek megtételére a
közzététel időpontjától számított 30 napot
kell biztosítani. A KTI ezt követően a vélemények figyelembevételével véglegesíti az
intézkedési terveket.
Az érintett fő közlekedési létesítmény(ek)
intézkedési tervjavaslata(i), valamint a
kapcsolódó szakmai anyagok Vértesszőlős honlapján az alábbi linken érhetők el:
(http://vertesszolos.hu/gen/pro/mod/cik/
cik_szoveg_kiiras.php?i_szo_azo=1301)

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal
az alábbi napokon igazgatási szünet miatt ZÁRVA tart:

2016. július 25-26-27-28-29 napokon, valamint
2016. augusztus 15-16-17-18-19 napokon.
Kizárólag halotti anyakönyvezés miatt az alábbi ügyeleti telefonszám hívható: 06-30/585-9056
Kérjük ügyfeleink megértését!
Dr. Lázár Gabriella jegyző

3

4

5

Óvodai hírek
Óvodánk a 2015/2016 nevelési évet minden csoportban évzáró ünnepséggel
ünnepelte, ahol a szülők, hozzátartozók
betekintést kaphattak az intézmény életébe. Megtapasztalhatták a gyermekek
összetartozását, a közösség erejét, átélhettek velünk együtt kedves, megható
pillanatokat. Az évzárókon köszöntünk el
az iskolába készülő 24 kisgyermekünktől, emlékeztünk vissza az óvodában töltött 3-4 évükre. Ezek a kiskori élmények
meghatározóak a gyermekek életében,
nálunk nyílt ki az értelmük, teljesedett ki
a tudásuk, itt éltek át a közösségben sikereket és kudarcokat egyaránt.
Június hónapban először a pedagógusokat köszöntöttük pedagógusnap, majd
az Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjait köszöntöttük az apák-anyák napi ünnepségükön.
A nyár folyamán is gondozzuk a gyermekkel közösen az általuk az utcára kiültetett virágokat. Minden csoport készített
egy virágágyást, ahol a gyermekek megfigyelhetik a növények fejlődését, megtapasztalhatják a szükséges gondoskodást,
gyönyörködhetnek a szép virágokban.
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Sajnos egy reggelen megdöbbenve fedeztük fel, hogy a gyermekek kertészkedése
nyomán megszépült utcarészről egyre
több palánta tűnik el. Nem vandálok rongáltak, valaki gondosan kiszedte és elvitte
a muskátlit, napvirágot az ágyásokból.
Kérjük, ne tegyék! A növények egy részét
az óvoda vásárolta, de sok a gyermekek által otthonról hozott és féltő gonddal őrzött
palánta, virág is.
Mutassunk példát mi felnőttek a lakókörnyezet szépítése során gyermekeinknek!
Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen
módon támogatta az intézményt, fontosnak tartotta és segítette munkánkat! Soksok segítséget, szeretet kaptunk a faluból
és ez tovább erősített minket abban, hogy
fontos, amit végzünk.
Nyáron az intézmény összevont csoportokkal működik, augusztus 8-26-ig
ZÁRVA tart! Augusztus 29-től várjuk újra
szeretettel a bölcsődés és óvodás gyermekeinket!
Mindenkinek szép nyarat, sok-sok élményt kívánunk!
Az óvoda dolgozói nevében:
Törökné Pátrovics Erika
intézményvezető
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Iskolai hírek
Világra szóló siker a jövő technikája jegyében!
Iskolánk Samu Team nevet viselő lego-robot építő csapata
megnyerte a 2016. évi „World
Robot Olympiad” – Világ Robot Olimpia – magyarországi
fordulóját, maguk mögé utasítva olyan nagyhírű iskolákat,
mint például a budapesti Fazekas Gimnázium. Andai Roland
és Jenei Péter 8. osztályos, valamint Skrován Lilla 6. osztályos
tanulók győzelmükkel indulási
jogot szereztek a 2016-os nemzetközi döntőbe, amely az indiai Új Delhiben kerül megrendezésre. Csapatunk felkészítője
és lelke Skrován József tanár
úr. Rendkívüli eredményükhöz
szívből gratulálunk!
Kornéli Ilona

Kis kosarasok sikere
2016. május 13-án az esztergomi Szent Erzsébet Általános Iskolában került sor az
1., 2. és 3. osztályosok sorversenyére, a „Dobd a kosárba!” Kosárlabda Dzsemborira. Hat település csapata mérte össze az erejét: Esztergom, Komárom, Tata, Tatabánya, Vértesszőlős, Dorog.
A verseny első részében ügyességi sorversenyeken, a második felében kosárlabda specifikus váltóversenyeken, majd
dobóversenyeken
vehettünk
részt. Az akadályokat sikeresen
vettük, a harmadik helyen végeztünk. A csapat tagjai: Orbán
Zsombor, Lőke Balázs, Tápai
Donald, Monos Tímea, Dines
Leon Mátyás, Bíró Zoltán, Keleti
László, Fábián Rajmond és Kutenics Gábor.
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Andai Márk újra…
Iskolánk kiváló tanulója ebben a tanévben is halmozta
matematikából a kimagasló eredményeket! Megnyerte
a területi Bolyai Matematika versenyt, 2. helyezett lett a
megyei Zrínyi Ilona Matematika versenyen és Marcaliban
megnyerte az Alapműveleti Matematika Verseny országos
döntőjét! Biztosak vagyunk abban, hogy tanulóinknak
Márk követendő példát mutat. Gratulálunk Márknak és az
őt támogató családjának!
Kornéli Ilona

„Olimpiai játékok” Szlovákiában
Június 1-jén községünk testvértelepülésére, a szlovákiai Udvardra kaptunk
meghívást, az ott megrendezendő iskolai olimpiára.
Évfolyamonként három gyermeket nevezhettünk, akik különböző vidám, játékos erőpróbán bizonyíthatták ügyességüket. Rajtunk kívül a környék magyar és
szlovák iskoláiból nagyon sok csoport indult, erős volt a mezőny. A megnyitó méltó volt az „olimpia” elnevezéshez, hiszen
zászlókkal és a csapatok által elkészített
táblákkal vonultunk fel a faluban, majd
meggyulladt az olimpiai láng is. Régi
görög ruhákba öltözött gyerekek idézték fel az ókori versenyek hangulatát,
galambok és lufik szálltak fel a magasba. A verseny korcsoportonként zajlott,
a célba dobástól a zsákban futáson át
a mini golfig sok feladatot teljesítettünk.

Mikor mindegyik akadállyal végeztünk,
izgatottan vártuk az eredményhirdetést.
A várakozás közben megebédeltünk, játszottunk, megtekintettük a mazsorettek
és a karatésok bemutatóját. Szívből örültünk és éljeneztünk, mikor kiderült, hogy
a nyolcadikosok – Borbély Lilla, Gyurász
Martin, Jenei Péter – aranyérmet szereztek korcsoportjukban! Gratulálunk nekik
és az összes többi résztvevőnek – mindannyian dicséretet érdemelnek! Kistóth
Milán, Kreisz Abigél, Szmilek Alen, Anderla Álmos, Skrován Lídia, Wéber Panka, Galgán Mara, Juvancic Ármin, Kotra
Dóra, Buzási Zora, Csicsai Stella, Miletics
Hanna, Orbán Zsombor, Albert Szabolcs,
Gerecs Attila, Kovács Ákos, Dobi Kata,
Hevesi Réka, Kajfis Kíra, Bazsó András,
Bazsó Péter, Hevesi Magdolna.
Szabó Mária
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A Közösségi Ház hírei

Osztálykirándulás Zánkán

Az idei június igen sűrűre sikeredett. A
hónap közepéig gőzerővel működtek a
klubok, csoportok, de szerepelt a programban esküvő, évadzáró táncbemutató,
civil kerekasztal, nyárköszöntő party, iskolai színdarab, Virágos udvar bejárás,
nyugdíjas bál, Hangfürdő, színházlátogatás, balatoni kirándulás és iskolai tábor.

2016. május 26-28. között iskolánk felső
tagozatos diákjai egy háromnapos osztálykiránduláson vettek részt Zánkán.
Az időjárás rendkívül kegyes volt, hiszen
folyamatosan sütött a nap, és a hőmérő
higanyszála is 30 fok fölé kúszott. Az első
napon máris meglátogattuk a „magyar tengert”, a parton lévő pályán megkezdődtek az
osztályok közötti focibajnokság küzdelmei.
Amikor leszállt az éj, a csapat egy elemlámpás túrára indult a falu környékén. Másnap
ismét a Balaton volt a célpont. Délelőtt egy
sétahajózáson vettek részt a tanulók, majd a
kora délutáni órákban sárkányhajóra ültek,
és a parti nádasok mentén eveztek le egy
rövidebb távot. Az utóbbi kirándulást csak
kevesen úszták meg szárazon! Közben le-
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zajlottak a focibajnokság utolsó mérkőzései
is. A győztes nyolcadikosok csapata – akik
körömrágós küzdelemben kerekedtek felül
1:0-ra a jó nevekből álló hatodikosok felett
– összemérhette tudását a tanárok csapatával. A gálamérkőzés igazságosnak mondható 2:2-es döntetlennel zárult. A napot egy
jó hangulatú tábortűz zárta, ahol a vállalkozó kedvű diákok egy éjszakai számháborúban vettek részt. A játék mellett szerepet
kapott még egy kis virsli- és szalonnasütés,
és persze egy kis önfeledt éneklés is. Másnap délelőtt ismét a fürdésé és a jó hangulaté volt a főszerep. A csapat a kora délutáni
órákban indult haza. Reméljük, hogy diákjaink felejthetetlen élményekkel gazdagodtak
ez alatt a három nap alatt!
Szűcs Imre

Nagy öröm számunkra, hogy a község minden kis és nagy közössége számít ránk rendezvényei alkalmával. Külön köszönjük mindenkinek, aki hétvégi és esti programjainak
tervezésekor egyeztet velünk – nagy segítség! Feladatunk lett idén csoportok fogadása
hét közben a Faluházban, az épület tisztán
tartása, virágosítása – szeretettel végezzük.
A hónap végén a Vértes Agórájának Térségi
találkozójára kaptunk meghívást, ahol tájékoztatást kaptunk az első félév eredményeiről
és a második félév programjairól, lehetősé-

geiről. A térségi, megyei összefogás példaértékű – köszönet a baji IKSZT munkatársainak,
hogy felajánlva helyeiket elvitték magukkal a
színház helyi szerelmeseit, és a vértesszőlősi
csipet csapat megnézhette a Madách Színház Mamma Mia! című sikerdarabját.
Balatoni kirándulásunk felemásra sikeredett, a csodás környezet és program versenyzett a kánikulával, a fesztivál tömeggel
és egy lerobbant busszal. Köszönet a kirándulók türelméért, a Tihanyban kiállt másfél
órás várakozásért – legközelebb Szand Gergőt visszük minőségellenőrzésre buszos
kirándulás előtt – köszönet segítő higgadtságáért, profizmusáért. Köszönet Horváth
Sándornak a villámgyors kisvonatszerzésért
– a csoport Füredre varázslásáért. Végül
köszönet a busztársaságnak, hogy a tervezett időben repített haza minket. Reméljük,
a nyár végére egy tömény levendulaillatú
kalandos utazás marad meg az élményből!

Könyvtáros tábor – 2016
Idén már harmadik alkalommal vártuk a
gyerekeket egy igazán kalandos, nyüzsgős, izgalmas tábori hétre.
A hétfő délelőtti ismerkedést, tábortérkép
rajzolás majd egy tatabányai kiruccanás
követte. Az Új Nemzedék Kontaktpontban
töltöttük a délutánt – köszönjük Cserteg
Istvánnak és Pinkinek a rengeteg játékot.
Kedd délelőtt mezítláb folytattuk: Tabajdra
autózott a csapat – köszönet a két lelkes
anyukának: Kovács Enikőnek és LőkeSzabó Krisztinának – segítségükkel belefért a programba a felcsúti Pancho Aréna
és újonnan átadott Vál-völgyi kisvasút
meglátogatása is. A délutánt a Könyvtárban folytattuk: Szerencsi Edina Mentsük
meg Glóbit! című interaktív könyvtári foglalkozása várta a Mezítlábas parkból érkező gyerekeket. Szerdán Tatára bicikliztünk
sárkányhajózni majd az Élményvárban

töltöttük a délutánt. Csütörtökön Almásfüzitőre látogattunk: megcsodáltuk a tágas,
barátságos könyvtárt, majd rómaiként
töltöttük a délelőttöt: római katonának öltözhettünk, lovagolhattunk, íjászkodtunk,
dobócsillaggal dobtunk, akadályversenyen vetélkedtünk. Köszönjük a kedves
kalauzolást Kovácsné Svelik Beátának és
a Római tábor minden munkatársának!
Csütörtökön délután hagyományosan
Könyvvásárral vártuk az érdeklődőket.
Pénteken tábort zártunk: a délelőttöt a Fényes tanösvény árnyas fái alatt, háborítatlan környezetben töltöttük. A délután már
a mókáé volt bowling pályán. Köszönjük
a bizalmat a szülőknek, reméljük, tartalmasan telt a hét, mert idénre is maradt a
szünidei jelszó: Ne csak múljon, teljen is!
A könyvtár a nyári szünetben is változatlan nyitva tartással várja olvasóit!
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Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub hírei

Egy nagyon régi hagyományt elevenítünk fel falunkban, amikor a hívek az
Orbán naphoz legközelebb eső vasárnapon elzarándokolnak a szőlőhegyen álló
Szent Orbán szoborhoz.

Idén is tartalmasan indult a
nyári időszak a klubtagok körében. Május végén a tatabányai
Keri Galériába látogattunk el, a
vértesszőlősi születésű, Esztergomban élő Jablonszky Éva
kiállítására. Reméljük, a helyi
Mesterkezek kiállításon újra
megcsodálhatjuk festményeit,
fafaragásait!
Kiemelkedő nyári programunk
az „Anyák-Apák” napi rendezvényünk volt, 2016. június 23-án, a
Közösségi Házban. Megnyitó beszédemben beszámoltam a Nyugdíjas Klub aktuális eseményeiről.
A tagtársakkal hosszú évek óta
örömeinkben, fájdalmainkban is
osztozunk, ezért szokásunkhoz híven
1 perces néma csendben emlékeztünk
meg azokról, akik a közelmúltban távoztak sorainkból: Zoltánfi Tiborról és Hegedűs Henrikről – emléküket megőrizzük!
Majd említésre került nyári kirándulásunk: június első hétvégéjén Cserkeszőlőre látogattunk, ahol az Országos Nyugdíjas Találkozó és Fesztivál programjai
színesítették az ott töltött 3 napunkat.
Örömünkre szolgát, hogy elfogadta
meghívásunkat Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármester, Szabó Mária, a Kulturális Bizottság elnöke, Dr. Nagy Sándor
képviselő úr, Barcs Istvánné Rózsika,
az Agora Nyugdíjas Klub vezetője és
férje, valamint Kutenics Mária. Mindan�nyiunk nevében szívből köszöntöttük a
Berlinből hazaérkező régi barátainkat,
Rosemari és Werner Baront, akik 7 éve
költöztek vissza Németországba, de azóta is rendszeresen támogatják klubunkat. Külön öröm volt számunkra, hogy
idén ezen a bálon együtt ünnepelhettük
Rosie születésnapját! Az est programját
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Orbán napi körmenet a szőlőhegyen

az óvodás gyerekek zenés műsora nyitotta. Ünnepi köszöntőt mondott Szabó
Mária, saját verseit szavalta Goldsmith
Antalné. Köszönjük nekik a kedves, vidám műsort – Törökné Pátrovics Erika
és Borbélyné Paxy Erika óvónőknek a
felkészítő munkát. Az ünnepi műsort
vacsora és tánc követte. A jó hangulatról Bús Péter gondoskodott. Köszönet
mindazoknak, akik a szervezésben, lebonyolításban, ételek elkészítésében,
felszolgálásban segítségünkre voltak.
Jenei Ferencné Editkének köszönjük
a felajánlott süni sütiket a fellépő óvodások nevében. Köszönet a Közösségi
Ház dolgozóinak, akik rendszeresen
segítik rendezvényeink szervezését, lebonyolítását.
Következő tervezett programunk egy
pápai kirándulás, fürdőzéssel, városnézéssel, valamint a Tatai Operett Gála.
Minden kedves tagunknak tartalmas és
kellemes nyarat kívánunk!

I. Orbán pápa 200 körül élt, sok embert térített meg, és vértanúhalált halt. A szőlő, a
szőlőművelők, a kádárok védőszentjeként
tartják számon. Hozzá imádkoznak a katolikusok, hogy védje meg szőlőjüket az
elemi károktól. Idén május 29-én 14 órakor
indultak a hívek a templomtól a szőlőhegyre. Egy ima és egy ének erejéig megálltak
a domb aljában álló faragott Mária-képnél,
majd az Orbán szoborig folytatták útjukat
Gedő Attila plébános és Zachara Norbert
vezetésével. Ott Attila atya megáldotta az
emlékművet, a hívek pedig imádkozással,
énekkel fordultak a védőszenthez. Ezután
Galgán István és családja látta vendégül
pincéjük előtt a résztvevőket, borkóstolással, süteménnyel. A Vértesszőlősi Szlovák Önkormányzat tagjai is kivették részüket a
hagyományos ünneplésből: a hegyről lesétálókat pogácsával, egy pohár borral várták a
Tájházban. Reméljük, a tavaszi fagyok után idén már több veszély nem fenyegeti a szőlőskerteket – közbenjár értünk Szent Orbán!
Szabó Mária

Busch Józsefné
klubvezető
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Tanácsok
hőséghullám
Tanácsok
hőséghullám idejéreidejére
Kerüljük a meleget!
Hűtse lakását!
Napközben tartsa az ablakokat csukva,
használjon függönyt vagy egyéb sötétítőt.
Lehetőleg éjszaka szellőztessen. Csak a
szükséges mértékben használja az
elektromos készülékeket (még a világítást
is). Ha van légkondicionáló berendezése,
ennek működtetése idején tartsa csukva az
ajtót és az ablakot.
Ha a fent említettek nem valósíthatók meg,
lehetőség szerint töltsön el legalább 2-3 órát
légkondicionált helyen.
Kerülje a megterhelő fizikai munkát,
tartózkodjék árnyékban a legmelegebb
órákban.
Már most gondoljon arra, hogyan hűtheti
lakását a jövőben („hideg” festék,
párologató, zöld növények).
Tartsa testhőmérsékletét alacsonyan, és
fogyasszon sok folyadékot, előzze meg a
kiszáradást!
Gyakran zuhanyozzon vagy fürödjön
langyos vízben.
Használjon vizes borogatást, hűtse lábát
langyos vízben.
Viseljen világos, természetes alapanyagú,
bő ruhát. Ha a napra megy, viseljen széles
karimájú kalapot és napszemüveget.
Rendszeresen fogyasszon folyadékot, ne
várja meg, míg szomjas lesz! Ne fogyasszon
alkoholos és magas cukortartalmú és koffein
tartalmú ital!
Ha rendszeresen szed gyógyszert, kérdezze
meg kezelőorvosát, hogyan befolyásolják a
gyógyszerek a folyadék szükségletet.
Ellenőrizze testhőmérsékletét!

Tárolja gyógyszereit megfelelő
hőmérsékleten!
Keresse fel orvosát, ha krónikus
betegségekben szenved, vagy többféle
gyógyszert szed. Ha bármi szokatlan tünetet
észlel, azonnal forduljon orvoshoz!
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Fontos megjegyzések
Figyelje a szobahőmérőt!
Hőhullámok idején, amikor a külső
hőmérséklet 35-39 oC közötti, az ideális
belső hőmérséklet 28 fok körüli.- nem
javasolt a túlzott légkondicionálás.
A ventillátort csak rövid ideig lehet használni,
mivel kiszárítja a szervezetet! Fontos a
fokozott folyadékpótlás!

Ha elindul otthonról, vigyen magával 1 liter
vizet!

Semmelweis-nap,
a magyar egészségügy napja
2016. július 1-én ünnepeltük
a magyar egészségügy napját
Minden év július elseje a magyar
egészségügy legnagyobb ünnepe. Ezen a napon született Semmelwis Ignác, az anyák megmentője. Semmelweis Ignác
nevét orvostörténeti múzeum,
emléktábla, és orvosi egyetem is büszkén viseli. Születésnapjának évfordulóján
idén július 1-jén is koszorúzással emlékeznek meg az anyák
megmentőjére a Semmelweis
Orvostörténeti Múzeumban és a
Semmelweis egyetemen is.

Története

Pótolja az izzadással elvesztett sót is! A
vízivás sópótlás nélkül veszélyes lehet!
Ne feledje: az alkoholos és cukros italok
vizet vonnak el a szervezetből, fokozzák a
szomjúságot, a koffein vízhajtó hatású!
A lázas betegekre különösen oda kell
figyelni! Fokozattan ügyeljünk a lázas
gyermekek folyadékpótlására!
Fontos tudni, ha a testhőmérséklet 38 fok
fölé emelkedik, az már káros az egészségre.
39 fok felett hőguta!
40 fok felett életveszélyes állapot!
Ha a szobahőmérséklet 25 fok fölé
emelkedik, célszerű a gyógyszereket
hűtőben tárolni akkor is, ha ez nincs ráírva a
dobozra!

1992 márciusában az országgyűlés XXIII.
törvénye, amely a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja megállapításával
egyező napra, július elsejére megalapította
ezt az emléknapot is. Ezen a napon minden évben szakmai elismeréseket adnak át
az egészségügyben és ünnepi megemlékezéseket tartanak az ország területén. Az
ünnepnap környékén adományozzák többek között a Semmelweis Egyetem Kopp
Mária-médiadíját, a Professor Emerita és
Emeritus címeit, valamint ekkor nevezik ki
az intézmény tisztségviselőit is.

Munkaszüneti
nappá nyilvánítása
2010 novemberében Réthelyi Miklós, Magyarország
nemzetierőforrás-minisztere
törvénymódosító javaslatot nyújtott be az
Országgyűléshez, amelyben a Semmelweis-nap munkaszüneti nappá nyilvánítását kérte a következő indoklással: „az
egészségügyi dolgozók által végzett mun-

ka elismerését, presztízsének emelését
szolgálja”. A javaslat az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 15/B.
§-ával való kiegészítését foglalta
magában a következőképpen:
„július 1-je Semmelweis nap,
amely az egészségügyi szolgáltatóknál
foglalkoztatási
jogviszonyban álló egészségügyi dolgozókra és egészségügyben dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap”.
A javaslatnak köszönhetően
2011. január 1-jén a kiegészítés hatályba lépett, így július
1-je 2011-től munkaszüneti napnak
számít az egészségügyi dolgozók és
az egészségügyben dolgozók számára
Magyarországon.
Forrás:
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Rendelés változása
szabadság miatt júliusban
2016. 07. 12. kedd 13-15
2016. 07. 13. szerda 8-10
2016. 07. 14. csütörtök 13-15
2016. 07. 15. péntek 13-15
Rendel: Dr. Kaizer Ákos
2016. 07. 18. hétfő 12.30-14
2016. 07. 19. kedd 12.30-14
2016. 07. 20. szerda 12.30-14
2016. 07. 21. csütörtök 12.30-14
2016. 07. 22. péntek 12.30-14
Rendel: Dr. Kálmán József
2016. 07. 25. hétfő 13.30-15.30
Rendel: Dr. Bartha Levente
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Mazsorett hírek
A 2016-os évben is három csoporttal kezdte meg munkáját a
mazsorett csoport.
Már januárban elkészültek az új
koreográfiák, hogy a tavaszi versenyekre legyen elég idő begyakorolni. Az első megmérettetés
márciusban a szeniorokra várt,
akik a püspökladányi országos
mazsorett versenyen vettek részt.
A lányok szép eredményekkel térhettek haza. Pihenésre nem volt
sok idő, mivel a következő hétvégén már testvértelepülésünkön,
Udvardon tanítottuk az ottani
mazsorett csoport tagjait a botforgatás rejtelmeire. Majd április hónapban
mi láttuk őket vendégül. A közösen eltöltött
délelőttön sokat gyakoroltunk együtt, szép
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élményekkel köszöntek el tőlünk. Ebben
a hónapban az Őszirózsa Nyugdíjas klub
felkérésére a kiscsoport szerepelt Nőnapi
rendezvényükön.
Május hónapot a karate
verseny megnyitásával és
éremosztással kezdtük, majd
az év egyik legfontosabb versenye, a Magyar Mazsorett
Bajnokság következett. Az itt
elért eredmények alapján a
szeniorok ismét kijutottak az
Európa Bajnokságra, amely
idén Siófokon kerül megrendezésre.
A kisebbek sem tétlenkedtek ezidő alatt. Nekik május
utolsó szombatján kellett a
zsűri előtt bemutatni produkciójukat. A kezdő csoportok
számára meghirdetett megyei
versenyt Várgesztesen a VSE
Mazsorett Szakosztálya szervezte. Meghívásunkat több
mint 140 versenyző fogadta
el. Itt mutatkozott be először
óvodás csoportunk, akik
nagy sikert arattak táncukkal.
A produkciók 1. és 2. helyezéseket kaptak a zsűritől, az

óvodások pedig a legédesebb produkció különdíját
is megkapták. A visszajelzések alapján egy jól sikerült
rendezvényt tudhatunk magunk mögött.
Továbbra is várjuk a táncot kedvelő lányok jelentkezését, akár már óvódás
kortól is. A nyári próbák
időpontja minden csütörtökön 17 órától a Sportcsarnokban van.

Újra régi fényében Samu Kupa!
Május utolsó szombatján rendezték a
XVII. Samu Kupa regionális karateversenyt a Vértesszőlősi sportcsarnokban.
7 klub 120 versenyzője nevezett 200 kategóriában. A Vértesszőlősi Harcosok jól
szerepeltek: 21 érmet (8 arany, 6 ezüst,
7 bronz) szereztek. Amióta új szakosztályvezetője van a klubnak – Hoffmann
Sándor –, azóta a létszám 5-6 főről 40
főre növekedett.

Eredmények
Kibadachi: Molnár Fruzsina 3. hely, Iványi
Lili 2. hely, Juvancic Ármin 1. hely, Iványi
Zsolt 1. hely. Szivacskumite: Ponyori Márk
3. hely, Iványi Lili 1. hely, Iványi Zsolt 1. hely.

Kata: Nágel Hanna 3. hely, Jenei Lilla 3.
hely, Nagy Alex 3. hely, Hufnágel Hanna 3.
hely, Nágel Zalán 2. hely, Stern Roland 2.
hely, Harmati Alexandra 1. hely, Juvancic
Ármin 1. hely. Kumite: Stern Roland 3. hely,
Jenei Lilla 2. hely, Nágel Hanna 2. hely, Harmati Alexandra 2. hely, Molnár Fruzsina 1.
hely, Boda Richárd 1. hely.
A Vértesszőlősi Harcosok köszönik a
segítséget Szabó Alíznak és Stern Rolandnak, a Vértesszőlősi SE-nek (elnök: Kovács
Csaba), a Vértesszőlősi Önkormányzatnak,
a Skuba Hungária Kft-nek és a szülői munkaközösségnek.
Molnár István
2. Danos edző
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Köszönet!

Vértesszőlősre
keresek

ház körüli
munkákhoz
(elsősorban takarítás, kertápolás)
megbízható és szorgalmas

női kisegítőt
rendszeresen, heti 4-6 órában.

Az Infratrainer a 21. század egyik legmodernebb,
leghatékonyabb egészségmegőrző
és alakformáló wellness gépe,
melyet most Ön is kipróbálhat,

Tatán a Meridián Üzletház I. emeletén!
Az Infratrainer használatával
egy kúra alatt akár 8 kg-ot is fogyhat!









Bejelentkezés: 06-30-749-0676
• A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége • Kiadja: Vértesszõlõs Község Önkormányzata
1000 példányban • A kiadásért felelõs: Vértesszőlős Község Önkormányzata
• A megjelenő írások és fizetett hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik.
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Jelentkezését
július 20-ig várom
a következő számon:

30/2726-224.

Köszönjük

Beer Jánosné Jutkának,
hogy a Szlovákiából áttelepült
családtagjaitól kapott
hagyatékból
csodálatos kendőket
ajándékozott a Faluház
számára, hozzájárulva ezzel
a régi szlovák
hagyományok
helyi ápolásához.

Végre itt a nyár! Kánikula, nyaralás,
kirándulás, kerti munka.
Sok nőt érintő kellemetlen probléma
a mindennapos ödéma, az estére
megdagadó lábfej, lábszár.
Pillanatnyilag nincs orvosi kezelési eljárás, amely
megszüntetné az ödéma
keletkezésének okait és
visszatérő kiújulását. Tüneti kezelést viszont tudunk alkalmazni, mellyel mérsékelhetőek a panaszok. A vadgesztenye értékes hatóanyagait
tartalmazó krém azonnali segítséget nyújthat a
fáradt területekre.
További információkért érdeklődjön személyesen
a szalonban, telefonon, e-mailen vagy a Facebookon!

V értesszőlős
Á rpÁd u . 10.

I dőpont

egyeztetés :

06 20 80 283 08

e- maIl :

kalIderma @ kalIderma . hu

• Aktív hatóanyagú PARABEN-mentes
magyar bio termékek
• Ingyenes állapotfelmérés, tanácsadás
• NÉVRE SZÓLÓ AJÁNDÉKUTALVÁNYOK
bármilyen alkalomra, tetszőleges
értékben válthatók a szalonban!
• Tisztító és kényeztető arc és
dekoltázsos arckezelések
• Aromaterápiás ózonos bőrpuhítás
• Gyémántfejes mikrodermabrázió
(bőrcsiszolás)
• Hydroabrázió
(bőrcsiszolás érzékeny bőrre)
• Tű nélküli mezoterápia (fájdalommentes
sejtszintű hatóanyag bevitel)
• Tartós szemöldök, szempillafestés
• Steril gyantázás
• Alkalmi, esküvői sminkek
• Őssejtes pigmentfolt
(májfolt, szeplő) halványítás
• Paraffinos kézápolás

Kali Ildikó Henriette
szakoktató kozmetikus
w w w

.
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