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Gyerekek napja
Minden évben május utolsó vasárnapján ünneplik a Gyereknapot Magyarországon. A nemzetközi gyermeknapot
a világ számos országában megünneplik, az év legkülönbözőbb napjain.
Az ünnepet először Törökországban
tartották meg 1920. április 23-án. Majd
később a genfi Gyermekjóléti Konferencián 1925-ben.
Magyarországon pedig 1931-ben tartották meg első alkalommal. Idehaza a
Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség
1949 novemberi határozata alapján 1950

óta május utolsó vasárnapján ünnepeljük a gyereknapot. Arra, hogy minden
országban tartsák meg az egyetemes
gyermeknapot, az ENSZ közgyűlése
1954-ben tett javaslatot. Az ünnep célja,
hogy megemlékezzenek a világ gyermekeinek testvériségéről, a kölcsönös megértésről, és a gyermekek jóléte érdekében kifejtett küzdelemről, illetve felhívják
a figyelmet a gyermekek jogaira, sajátos
világukra. Gyereknapon országszerte
számtalan program várja a kicsiket és
nagyokat, ez a nap csakis a lurkóké.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gyermeknap

Önkormányzati hírek

Tájékoztató
A Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendjéről
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy 2021. május 31. napjától (hétfőtől) a hivatalban visszaállításra kerül
a személyes ügyintézés. Tekintettel
azonban arra, hogy a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet még mindig
fennáll, a személyes ügyintézést korlátozásokkal, biztonsági intézkedésekkel biztosítjuk, az alábbiak szerint:
1.) Az ügyintézők az ügyfeleket az általános ügyfélfogadási rendnek megfelelően,
az alábbi időpontokban fogadják:
hétfőn és szerdán:
7.00–12.00 és 13.00–16.00
pénteken: 7.00–12.00 óra között.

navírusra jellemző tünetek (pl. hőemelkedés vagy láz, köhögés, egyéb légúti panaszok, stb.) fennállása esetén ne jöjjenek a
hivatalba!
5.) A hivatal épületében egyidejűleg maximum 4 ügyfél, egy irodában kizárólag 1
ügyfél (+ rászorultak esetében kísérője)
tartózkodhat. A folyosón várakozó ügyfelek
kötelesek egymástól; az irodában tartózkodó ügyfél az ügyintézőtől min. 1,5 méter
távolságot tartani. Amennyiben a hivatal
épületében lévő ügyfelek (kísérővel együtt
értendő) létszáma a 4 főt elérte, a többi
ügyfél a hivatal udvarán köteles várakozni,
majd a távozók létszámának megfelelően
belépni.

Keddi és csütörtöki napokon a hivatal
kapuja zárva lesz, kérjük a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy ezeken a napokon ne keressék fel a hivatalt!

6.) A létszám felügyeletéről és a beléptetés
rendjéről a hivatal ügyintézői gondoskodnak.

2.) A polgármester, jegyző az ügyfeleket
előzetesen egyeztetett időpontban fogadja. Időpontot a 34/379-091; 06-30-5793780 telefonszámokon kell egyeztetni.

Fenti intézkedések mindannyiunk egészségének védelmében kerülnek bevezetésre,
ezért kérjük Tisztelt Ügyfeleinket ezek betartására!

3.) Az ügyben érintett ügyfél egyedül, kísérő nélkül intézheti ügyét a hivatalban,
kivételt képez ez alól, akinek személyi körülményeire tekintettel (életkor, testi vagy
szellemi fogyatékosság, stb.) segítő jelenlétére van szükség.

Köszönjük Ügyfeleinknek, hogy az elmúlt
időszakban, alkalmazkodva a veszélyhelyzethez, együttműködtek velünk az elektronikus ügyintézésre való átállásban, a korlátozottan működő személyes ügyfélfogadás
elfogadásában.

4.) Az ügyfelek a hivatal épületébe kizárólag (az orrot és szájat egyaránt eltakaró)
maszk viselése esetén léphetnek be, egyidejűleg kötelesek belépéskor a bejárati
ajtó közelében elhelyezett kézfertőtlenítő
használatára. Kérjük ügyfeleinket, a koro-

Kérjük továbbá ügyfeleinket, amennyiben
lehetőségük van rá, a jövőben is részesítsék előnyben az elektronikus ügyintézést.
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dr. Lázár Gabriella
jegyző

Csendrendelet tervezetének társadalmi
egyeztetésre bocsátása
Tisztelt Lakosság!
Több éve visszatérő téma településünkön a zajvédelem kérdése, ezért a képviselőkkel egyetértésben a szabályozás
szükségessége mellett döntöttünk.
A képviselő-testület által alkotott, a helyi
rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 13/2011.(IX.9.)
önkormányzati rendelet alapján a „csendrendelet” tervezetét az alábbiak szerint bocsátom általános társadalmi egyeztetésre.
A „csendrendelet” tervezetét a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján kötelező
közzétenni, de emellett megismerhető lesz
az önkormányzat honlapján (www.vertes�szolos.hu/onkormányzat/hirdetményekközlemények oldalon), a polgármesteri
facebook-oldalon, továbbá a június elején
megjelenő vértesszőlősi hírmondóban is.
A rendelet szerint a véleménnyilvánításra legalább 7 naptári napot kell biztosítani,
mely idő alatt a vértesszőlősi természetes
és jogi személyek, a jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetek írásban véleményt nyilváníthatnak. A rendelet szabályai
alapján nem kell figyelembe venni azt a véleményt, mely név nélküli, sérti a közerkölcsöt vagy más becsületét, jó hírnevét, nem
illeszkedik a rendelet-tervezet tárgyához.
Fentiek alapján a rendelet-tervezet hivatali hirdetőtáblán való közzétételének
napja 2021. május 31., a véleményeket
2021. június 10. napjáig várjuk írásban,
papír alapon, a Polgármesteri Hivatalba
eljuttatva.
A rendelet-tervezettel összefüggésben
szeretném felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy az önkormányzat képviselőtestületének rendeletalkotási joga a központi
jogszbályok által már rendezett társadalmi
viszonyokra nem terjed ki. A központi jogszabályok a környezetvédelmi, ezen belül zaj- és

rezgésvédelmi területek nagy részét szabályozzák, az önkormányzat ezen tárgykörön
belül kizárólag a „magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységeket”, illetve a „közterületen megtartott alkalmi rendezvényeket” szabályozhatják. Tekintettel arra,
hogy településünkön az önkormányzat által
szervezett egy-két közterületi rendezvényen
kívül ez a kategória nem jellemző, így rendeletünkben csak a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, zajjal járó tevékenységek
kerülnek szabályozásra.
Tehát rendeletünk mellett természetesen
ugyanúgy figyelembe kell venni pl. a szabálysértési törvény által szabályozott csendháborítást, vagy a környezeti zaj- és rezgés
elleni védelem egyes szabályairól szóló kormányrendeletet, egyéb jogszabályokat.
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Lakosságot arról is, hogy a „csendrendelettel” párhuzamosan megalkotásra kerül a közösségi
együttélés alapvető szabályairól, valamint
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletünk is.
E rendelet tartalmazza majd a kölönböző
rendeleteinkben (pl. „csendrendeletben”,
közterület-használati rendeletben, stb.)
meghatározott, közösségi együttélés alapvető szabályait, továbbá e magatartásokat
érintő szabályszegések elkövetőivel szemben lefolytatott eljárás részleteit. A szabályszegőkkel szemben közigazgatási szankcióként figyelmeztetés vagy közigazgatási
bírság kiszabása alkalmazható majd, a bírság összege természetes személy elkövető
esetén kettőszázezer forintig, jogi személy
és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet elkövető esetén kétmillió forintig
is terjedhet. E rendelet-tervezet társadalmi
véleményezésre bocsátása – az erről szóló
rendelet szabályai szerint - hamarosan szintén megtörténik.
Nagy Csaba
polgármester
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RENDELET-TERVEZET
Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2021. (…………………...)
önkormányzati rendelete a zaj elleni védelem helyi szabályairól
Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében – a Magyarország
Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján – eljáró Vértesszőlős Község
Polgármestere a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1)
bekezdés c) pontjában és 48. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a KomáromEsztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Osztály véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya a magánszemélyek
háztartási igényeit kielégítő, zajkibocsátással járó
tevékenységekre terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) december 31. napján 16.00 órától január 1.
napján 08.00 óráig tartó magán- és egyéb rendezvényekre;
b) élet-, egészség-, vagy vagyon védelme érdekében végzett mentési, azonnali intézkedést igénylő
kár- vagy hibaelhárítási tevékenységre.
2. § E rendelet alkalmazásában:
a) magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő,
zajkibocsátással járó tevékenység: különösen építési, bontási, javítási, szerelési, karbantartási tevékenység és az ehhez szükséges motoros meghajtású gép, berendezés, eszköz használata; motoros
meghajtású géppel, eszközzel végzett anyagvágás,
csiszolás, fúrás, köszörülés; vésés; kompresszor,
aggregátor használata; magasnyomású mosóval
végzett tevékenység; mezőgazdasági, kerti munkavégzéséhez kapcsolódó tevékenység; nyílt téren
vagy nyitott nyílászáró esetén az épületben zenélés,
zenehallgatás
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b) mezőgazdasági, kerti munkavégzéshez kapcsolódó tevékenység: különösen motoros meghajtású kerti traktor, kapálógép, rönkhasító, gyepszellőztető, ágaprító, fűkaszáló, szegélynyíró, permetező,
sövénynyíró, lombszívó, seprőgép, fűrészgép, fűnyíró igénybevételével járó tevékenység; motoros
meghajtású géppel, eszközzel végzett fakivágás,
földmunkavégzés
c) motoros meghajtású: elektromos, benzin, dízel
vagy egyéb belső égésű motorral hajtott gép, eszköz
d) külterületi dűlők: Duna dűlő, Hernád dűlő, Rába
dűlő, Szamos dűlő, Szőlősi dűlő, Tatabányai dűlő,
Tisza dűlő; Barackos dűlő, Erdőalja dűlő, Hosszú
dűlő, Irtvány dűlő, Kútberki dűlő, Nószádi dűlő, Sárkányos dűlő, Szőlő dűlő, Vörösmarty utca külterületi
része
e) munkaszüneti nap: a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdésében
meghatározott napok és húsvétvasárnap, pünkösdvasárnap
3. § (1) A község belterületén és a Sólyom utcában lévő ingatlanokkal közvetlenül határos külterületi ingatlanokon magánszemélyek háztartási igényeit
kielégítő, zajkibocsátással járó tevékenység nem
végezhető:
a) hétfőtől csütörtökig 21.00 órától másnap
reggel 6.00 óráig,
b) pénteken 21.00 órától másnap reggel 8.00
óráig,
c) szombaton 18.00 órától másnap reggel 9.00
óráig,
d) vasárnap 12.00 órától másnap reggel 6.00
óráig,
e) munkaszüneti napokon.
(2) A külterületi dűlőkben az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a
mezőgazdasági, kerti munkavégzéshez kapcsolódó
tevékenység az (1) bekezdésben meghatározott időbeli korlátozás nélkül megengedett.
4. § E rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.
Nagy Csaba polgármester
dr. Lázár Gabriella jegyző

Felhívás parlagfű és egyéb gyomok irtására
Tisztelt Lakosság!
Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet biztosítása, a mezőgazdaság védelme érdekében közös célunk,
hogy a parlagfű és egyéb allergén gyomnövények elszaporodását és virágzását
megakadályozzuk. A gyomnövények irtása, a földterületek fertőzöttségének eredményes visszaszorítása jogszabályban
-is- meghatározott feladat.
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
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!
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 – 15.000 Ft-tól 5 millió
Ft-ig terjedhet. Közérdekű védekezés elrendelése esetén – a bírságon felül - annak költségei is a földhasználót terhelik.
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 méter széles területsáv
– illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van az
úttestig (de legfeljebb 20,0 méterig) terjedő
teljes terület gondozásáról, tisztántartásáról,
szemét- és gyommentesítéséről (különös tekintettel a pollenallergiát okozó növényekről),
hóeltakarításról és síkosság-mentesítésről, a
hulladékgyűjtő 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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Duna dűlő aszfaltozása
MFP-ÖTU/2020
MFP azonosító: 1005378016
Projektazonosító: 3081788683
Vértesszőlős Község Önkormányzata sikeresen pályázott a Magyar Falu Program- Önkormányzati tulajdonban lévő út- hídépítés/felújítás- 2020 c. alprogramra
és 25.738.933 Ft támogatásban részesült. Ez az összeget a Duna dűlő aszfaltozására fordítottuk, hiszen ehhez a területhez kapcsolódik egy másik folyamatban lévő projektünk, a baromállás dűlői bölcsőde felépítése.
A dűlő aszfaltjának felújítása igencsak indokolt volt, a helyi lakosságszám emelkedése miatt a forgalmi terhelésnek már nem tudott megfelelni. A felújított út biztonságos,
korszerű, megkönnyíti a lakók mindennapi közlekedését.
Vértesszőlős Község Önkormányzata

HÁZHOZ VISSZÜK AZ
ÜGYINTÉZÉST
INTÉZHETŐ ÜGYEK:
Többek közt a lejárt okmányok
cseréje, például
x személyi igazolvány
x útlevél
x jogosítvány
x lakcím
x diákigazolvány
(Illetékfizetésre csak bankkártyával
van lehetőség.)

KORMÁNYABLAKBUSZ
ÉRKEZIK
VÉRTESSZŐLŐSRE
JÚNIUS
5.
2021.2021.
JÚNIUS
5.(SZOMBAT)

(SZOMBAT)
8.30 - 8.30–10.30
10.30
17.
2021. 2021.
JÚNIUSJÚNIUS
17.(CSÜTÖRTÖK)
(CSÜTÖRTÖK)
8.30–10.00
8.30-10.00
KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS
KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR,
MÚZEUM U. 43.

WWW.KORMANYABLAK.HU
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Életképek a Samufalvi oviból
„Tavasztündér, Tavasztündér,
vártunk már rád, hova tűntél?
Hova tűntél, merre jártál,
vajon kire, mire vártál?
Tavasztündér, Tavasztündér,
de jó, hogy elő kerültél.
a szerelem veled éled,
ezért vártunk nagyon téged!”		
		
(Aranyosi Ervin: Tavasztündér)

Virágültető tavasztündérink

„Fű, fa, virág szárba szökken,
a körforgás visszazökken,
indul a tánc, szól az ének,
járják ifjak, járják vének.
Tavasztündér, Tavasztündér,
hosszú volt a tovatűnt tél.
De jó most végre itt veled,
te gyönyörű szép kikelet.”
(Aranyosi Ervin: Tavasztündér)

A Vízmű rajzpályázat győztesei
Göndics Dorina 1. hely
Strobl Benett különdíj
Juhász Dorina 3. hely

A Samufalvi Óvoda közössége nevében
Rohonczi Beáta
óvodapedagógus, Süni csoport
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Iskolai hírek

Beszámoló a Fenntarthatósági Témahét
programjairól a Vértesszőlősi Általános
Iskolában a 2020/21 es tanévben
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
(EMMI) a 2020/2021-es tanévben is meghirdette a Fenntarthatósági Témahetet,
amelynek fővédnöke Áder János köztársasági elnök úr volt. Iskolánk első ízben
vett részt a programban.
Az előzetesen eltervezett programjainkat
kicsit megnehezítette, hogy a felső tagozatos diákok a témahét idején még digitális
tanrendben tanultak, de igyekeztünk online megvalósítani a tervezett feladatokat.
Az előzetes felkészülés során részt vettünk
az 5 órás Fenntarthatósági továbbképzésen, ahol bemutatásra kerültek a minta
óratervek, rengeteg ötletet, tapasztalatot
ismerhettünk meg. A témában meghirdetett webináriumok is nagyban segítették
munkánkat. Az eddigi években is nagy
hangsúlyt fektettünk a környezetvédelem-
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re, a szelektív hulladékgyűjtésre, a természettudományos tantárgyak keretében
pedig rengeteget foglalkoztunk a fenntarthatóság témaköreivel, azonban eddig a
Témahétre nem regisztráltunk. A felkínált
óratervek közül alsó és felső tagozaton is
az online letölthető és kidolgozott tematikus óratervek és mintaprojektek segítsé-

gével dolgoztuk fel a kiemelt témák közül
a számunkra megvalósíthatót. Az iskola
összes tanulóját bevontuk a feladatokba,
igyekeztünk színes, látványos megoldásokat választani.
Alsó tagozaton az Erdő, erdő, de magas
a teteje témát választottuk, ennek feldolgozása osztályközösségenként történt.
Próbáltunk rávilágítani, hogy miért fontos
az erdő védelme, hogyan élnek ott az élőlények kölcsönös együttélésben. Rengeteg állat és növény megismerése során az
életközösség szerepének hangsúlyozása
volt a fő cél.
A Föld napja alkalmából, mint minden
évben, idén is plakátversenyt hirdettünk.
Mivel két tanítási nyelvű iskola vagyunk,
szlovák és magyar nyelven is készültek
alkotások.

Választható témák:
Naša Zem má sviatok.
– A Földünknek ünnepe van.
Čo šetrí našú Zem?
– Mi kíméli a Földünket?
Aj my môžeme chrániť planétu!
Mi is tudjuk védelmezni a planétát!
Separovať znamená triediť.
– A szelektív hulladék gyűjtése, osztályzása.

A felső tagozaton évfolyamonként más-más
téma került előtérbe, figyelembe véve az
életkori sajátosságokat, illetve a tananyagot, amihez kapcsolható volt a témakör.
Magyar órákon szövegértelmezési feladatok, angol nyelvi órákon angol nyelvű
rövid videófilmek feldolgozása, a természettudományos tantárgyak esetében a
megújuló energia, a környezetvédelem,
környezetszennyezés, az újrahasznosítás, az ökológiai lábnyom értelmezése
kerültek előtérbe. A témák kapcsán több
interaktív feladat és kérdőív kitöltése is
szerepelt, amit az online tanítás során
meg lehetett valósítani. Kiszámolták saját lábnyomukat, utána megoldásokat
kerestek rá, hogy családon belül hogyan tudnak csökkenteni az értékeken.
Az elmaradt eseményeket a jelenléti ok-
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Mandalaszínező verseny
Ez a tanév sajnos nem kedvezett az iskolai programoknak. A vírushelyzet és a digitális oktatás miatt az iskola
évek óta megszokott gazdag
programkínálatából nagyon
keveset sikerült megvalósítani.

Tápai Donald gondolatai
tatásra történt visszaállás után, egy- egy
tanórán igyekeztünk még bepótolni. Minden tanuló készített egy szófelhőt, amelyet
megosztott az osztálytársaival.
Újszerű volt a fenntartható divat program,
amit a nyolcadik osztályosokkal valósítottunk meg. Ez a téma nagyon új és népszerű
volt a gyerekek között, nagyon lelkesen és
aktívan vettek részt a feladatokban. Szerveztek egy online divatbemutatót, melyben a már megunt ruháikba öltöztek be.
A projekt végén néhány szóban le kellett
írniuk, mi változott meg bennük a hallottak hatására. Íme néhányuk válasza:
Tamás Ivett 8.o tanuló gondolatai:
Öko divat
Ameddig nem néztem meg a kis filmet addig
jobban örültem a ruháimnak. Tényleg érdemes megnézni, hogy mit is kell valójában fizetnünk a ruhagyártásért és azért, ami a polcunkon hever, mert egy éve divatos volt most
meg nem. Én azt gondolom, hogy eddig is
próbáltunk jól cselekedni a kinőtt ruhákkal,
mivel amikor kinőttem a ruhákat akkor bevittük a mamámékhoz, mert ő tud egy olyan
családot, akiknek szükségük van rá. Most,
hogy már túlnőttem anyukám így meg persze egy pár éve, de megkapom az ő régi, de
még nagyon jó blúzait, pulcsiait. Persze már
anya is kapott tőlem ruhát, ami rám kicsi volt.
12

Mit gondolok erről? Én azt gondolom erről
az egész dologról, hogy valahogy változtatnunk kell. Valahogyan de meg kell tenni.
Az egyik ötletem az, hogy megnöveljük a bérüket ezeknek az embereknek mert ha bele
gondolunk ő nekik köszönhetjük, hogy tudunk venni új ruhákat. A másik ötletem pedig
a robotosítás de azzal az a probléma, hogy
elveszi ezeknek az embereknek a munkáját.
Összefoglalva azt gondolom, hogy ez egy
nehezen megoldható probléma és sajnos
valakiknek ezt a munkát is el kell végeznie ugyan úgy, mint azt, hogy valakinek szemetet kell szedni és ez a probléma, hogy valakinek ilyen munkát kell végeznie mind azon
múlik, hogy mennyire hanyagok az emberek.
A Témahéthez kapcsolódóan 4 csapatunk nevezett a Zöldokos Kupa Palánta versenyére, ahol egyik csapatunk a regionális
döntőbe is bejutott. Nagyon kicsi hiányzott, hogy az országos döntőn is részt vehessenek. A továbbjutó csapat tagjai: Skrován Lídia, Hajdás-Földi Dalma, Dines Leon.
A Zöldokos Kupa Magonc versenyére
12 ötödik-hatodikos kisdiák jelentkezett.
A többfordulós online és papíralapú feladatok megoldásakor sok problémamegoldó
feladatot oldottak meg.
Első helyen végzett csapat tagjai: Kiss
Patrik, Hódosy-Végh Zsolt, Hegedűs Vilmos
6.osztály.
Mátyási Piroska
iskolai projekt koordinátor

Ezek egyike az immár ötödik éve megrendezésre kerülő mandalaszínező verseny.
Az alsó tagozatos gyerekek
között folyik a versengés, melybe bekapcsolódhatnak a szülők és ismerősök is, támogatva ezzel gyermekeik
osztályát. Az évek óta egyre népszerűbb tevékenység az első alkalommal
72 mandala színezését eredményezte.
Majd egyre kedveltebbé vált a színezés,
olyannyira, hogy az elmúlt tanév során
330 mandala készült el. Idén viszont
megtáltosodott a résztvevői gárda és
minden idők legtöbb mandalája került
kiszínezésre- szám szerint 926 munka.
A rögtönzött kiállítás- melyet a színpompás mintákból készítünk minden évben-

már régen kinőtte az iskola ebédlőjét, a
régi épület folyosóit és osztálytermeit.
A legtöbbet színező családok említést érdemelnek: Major Nolen 1.o.
és családja, Tóth Lili 3.o. és családja,
Vizslóczki Dávid 4.o. és családja.
A legszebb műveket Szinger Lili 1.o.,
Szabó Liza 2.o., Németh Kristóf 3.o. és
Jurásek Léna 4. osztályos tanulók készítették el. Gratulálunk mindenkinek és
nagyon bízunk abban, hogy a következő
verseny után készült kiállítást már a szülők is megtekinthetik majd.
Iványi Beáta

Papírgyűjtés az iskola szervezésében
Időpont:
2021. június 8. 14–17 óráig
Helyszín:
(régi tűzoltószertár)
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Ingyenes csoportos utazás
Kápolnásnyékre! – 2021. július 7.
Program:

• Színházi előadás a Csajági Laura Szabadtéri Színpadon
• Halász kastély • Vörösmarty Emlékház
• Liszt Művészház • Belatiny Sörfőzde • Ebéd
Utazás bérelt busszal! Jelentkezés esetén további tájékoztatást küldünk!
Jelentkezni a muvelodesi.haz@vertesszolos.hu címen,
vagy a 06 30 578 5116-os telefonszámon lehet.
Jelentkezési határidő: 2021. június 10-ig
A program a Nemzeti Művelődési Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg.

Könyvtáros tábor 2021.
A hagyományoknak megfelelően ismét megrendezésre kerül
a Könyvtáros Tábor 2021. június 21-től június 25-ig.
A tábor programjai között szerepel többek között az almásfüzitői Azareum
Római Tábor meglátogatása, kerékpáros KRESZ vetélkedő, és kerékpártúra,
valamint gyalogos kirándulás is.
6 és 12 év közötti gyermekek jelentkezését várjuk, maximum 25 fő-ig.
A tábor részvételi díja 15 000 Ft gyermekenként,
mely a programok mellett az ebédet is tartalmazza.
Jelentkezni, vagy további tájékoztatást lehet kérni
a 06 30 578 5116-os telefonszámon,
a konyvtar@vertesszolos.hu e-mail címen,
vagy a kultúr, könyvtár, tájház Facebook oldalon.
A Közösségi Ház munkatársai várják szeretettel a jelentkezéseket!
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Tájékoztatás
a Tatabányai Járási Egyesített
Szociális Intézmények
jelzőrendszeres
házi segítségnyújtásáról
A jelzőrendszer két egymással összefüggő személyi hívórendszerből (ami
nyakba akasztós nyomógombbal ellátott
kis készülék) és a hívást fogadó készülékből áll.
A szolgáltatás célja, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással a saját otthonukban élő, önellátásra képes időskorú
(65. életévét betöltött) vagy fogyatékos
személyek, illetve pszichiátriai betegek
jelzése alapján, az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzeteket
elhárítsa.
A Szakmai Központ gondozónője hívásra (a nyomógomb megnyomására) a riasztástól számított 30 percen belül érkezik a
helyszínre és segítséget nyújt a krízishelyzetben (baleset, rosszullét, elesés és más
vészhelyzetben).
A jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás feladata
• A segélyhívás okául szolgáló probléma
megoldása érdekében szükséges azonnali
intézkedések megtétele.
• Szükség esetén további egészségügyi
vagy szociális ellátás kezdeményezése.

zolás nyomtatvány– Szakmai Központban
(Tatabánya Cseri utca 34 Idősek Otthona) ill. a Vértesszőlősi Segítő Szolgálatnál
(Ady Endre utca 2/D) átvehető, személyi
igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya,
aktuális évre szóló Magyar Államkincstár
által kiadott nyugdíjigazolás fénymásolata, hozzátartozó elérhetősége (telefonszám)!
A készülék használatáért havi térítési díjat kell fizetni, melynek összege 2021. évben 90 Ft/nap (de nem haladhatja meg a
jövedelem 2%-át).
Szociálisan nem rászorult személyek is
igénybe vehetik a szolgáltatást teljes ös�szegű térítési díj megfizetése ellenében.
Várjuk jelentkezésüket, hogy
biztonságos, nyugodt idősellátást
biztosíthassunk az önök részére.

Megújult az Aszúszemek honlapja
A Vértesszőlősi Aszúszemek Néptánc
Egyesület 2013 tavaszán alakult. Az egyesület tagjai vértesszőlősi, táncolni szerető, a hagyományokat ápoló „aszúsan
érett” felnőttek, akik jó hangulatú összejöveteleik alapján, a szabadidő tartalmas
eltöltésének alternatívájaként kezdtek
közös táncolásba. A közös értékrend, a
hagyományok tisztelete, a mozgás öröme hamar baráti közösséggé formálta a
csoportot. Az Önkormányzat a kezdetektől segítette tevékenységünket, így próbáinkat a Közösségi Házban tarthattuk, a
pénzügyi támogatásuk pedig hozzájárult
a működési kiadásokhoz és néhány fejlesztési tervünk megvalósításához.
Heti egy alkalommal – keddenként – találkozunk, ahol szakképzett táncpedagógus segítségével ismerkedünk különböző
tájegységek táncaival. A próbák során
elsajátított lépések a „tanév” végére egy
koreográfiává állnak össze. Ezekkel a koreográfiákkal is igyekeztünk bekapcsolódni
településünk kulturális életébe. A tánc révén kapcsolatba kerültünk a környező települések hasonló érdeklődési körű csoportjaival, a tatai Szarkalábak és a tatabányai
Bányász Öregtáncos Együttes tagjaival.

2014-től egyesületi keretek között tervezzük,
szervezzük
programjainkat.
Ez a szervezeti forma teszi lehetővé,
hogy országos pályázatokon is induljunk.
A Csoóri Sándor Alap és Nemzeti Együttműködési Alap pályázatai révén jelentős
pénzösszegeket tudtunk fordítani viselettárunk kialakítására, a táncpedagógus
munkadíjának fedezésére, különböző
programokon való részvételre, tánctáborok szervezésére.
Az elmúlt 8 év során számtalan jó
hangulatú összejövetele, fellépéseink,
utazásaink rengeteg élménnyel tettek
gazdagabbá bennünket. Úgy gondoltuk,
fontos, hogy tevékenységünket, örömeinket, sikereinket másokkal is megosztva
dokumentáljuk.
A honlapunkon – aszuszemek.hu –
Önök is megtekinthetik az elmúlt évek
táncainak, programjainak videó- és fotódokumentumait, s egy kicsit részletesebben
olvashatnak rólunk is. Ha van egy kis idejük, keressék fel oldalunkat.
Bízunk abban, hogy a látottak alapján
néhányan kedvet kapnak ahhoz, hogy részesei legyenek ezeknek az élményeknek.
Dr. Bogárné Géber Zsuzsanna
az egyesület elnöke

Bővebb információért vagy készülék
igényléséért hívja a 06 30 697 0474 – hétköznapokon 7–15 óráig Sterczer Nóra
jelzőrendszeres koordinátort, vagy a településén dolgozó szociális gondozónőnek
személyesen is felteheti kérdéseit az Ady
Endre utca 2/D szám alatt.

Az ellátás igénybevételének módja
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az
igénylő, illetve a törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelem benyújtásához
szükséges: házi, ill. kezelő orvos által kitöltött egészségügyi állapotról szóló iga16
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Konfirmáció és piknik a református gyülekezetben
Hagyományosan Pünkösdkor, a Szentlélek
kitöltésének ünnepén, az egyház „születésnapján” tartják a református egyházban a konfirmációt, azaz a megkeresztelt
fiatalok hitének megerősítését és felnőtt
egyháztaggá fogadását. Ezt megelőzi egy
konfirmációi felkészítés. Gyülekezetünkben örömünkre tavaly ősz óta három fiatal
testvérünk, Bujdos Péter, Miletics Lilla és
Öskü Mirella Hajna vett részt a heti rendszerességű felkészítő alkalmakon, ahol
megismerkedtek református keresztyén
hitünk igazságaival és egyházunk életével
a konfirmációi káté kérdései alapján.
A pünkösdvasárnapi ünnepi istentiszteleten
került sor a konfirmációi vizsgára, ahol a
fiatalok nagyon ügyesen válaszoltak a kérdésekre. Személyes bizonyságtételt is megfogalmaztak arról, hogy milyen sokat jelent
számukra a gyülekezeti közösség, amelynek
részesei egészen kis koruktól fogva, és mi
mindent tanultak és hogyan formálódtak
az elmúlt évben. A gyülekezet örömmel és
meghatottan volt tanúja a három fiatal hitvallás- és fogadalomtételének. Utána egy-egy
bibliai igével áldotta meg őket a lelkipásztor.
Konfirmációjuk betetőzéseként pedig most
először részesülhettek az úrvacsora sákramentumában.
Pünkösdhétfőn megtartottuk a minden évben megrendezésre kerülő Pünkösdi Pikniket
is, kivételesen a gyülekezeti házunk udvarán.
Kis aggodalommal nézegettük az időjáráselőrejelzést, amely nagy százalékban esőt

osztjuk vasárnap reggel az istentisztelet linkjét, illetve egyéb híreket, bibliai üzeneteket,
imádságokat.
Elérhetőségeink:

ígért a délutánra, és ez sajnos be is következett. De az eső sem szeghette kedvünket;
áldott időt töltöttünk együtt! Igazi örömet
jelentett a szalonnasütés, a pillecukor sütése nyárson, az elmaradhatatlan kemencés
lángos, a sok sütemény, pogácsa, és legfőképpen a közösség, a kötetlen együttlét,
amelyben az elmúlt évben nem lehetett sajnos részünk. Hálásak vagyunk, hogy megtelt
újra az udvar élettel és nevetéssel! Reméljük,
jövőre már a szokott helyen, a Vértes László
szabadidős parkban tarthatjuk meg a pikniket, hogy minél többen el tudjanak jönni.
Május 2-a óta újra személyes jelenléttel
tartjuk istentiszteleteinket vasárnaponként 10

órától. Szeretettel várunk mindenkit a gyülekezeti házba, a Gagarin u. 10-be.
Az élő online istentiszteleti közvetítéseket
is folytatjuk, ezek a YouTube csatornánkon
követhetők. Facebook oldalunkon is meg-

E-mail:
reformatus@szolosgyulekezet.hu
Youtube:
Vértesszőlősi Református Missziói
Egyházközség
Facebook:
www.facebook.com/szolosgyulekezet
Szabó Beatrix
segédlelkész

NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft tájékoztatása
Hulladékudvarok

Nyitvatartás

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 a helyi hulladékszállítási szolgáltatások igénybevételén túl lehetőség van a következő fajtájú és mennyiségű
hulladékok hulladékudvarainkban történő
elhelyezésére is:

Kérjük, hogy beszállítás előtt
tájékozódjon a nyitvatartás rendjéről,
melyet lentebb olvashat!

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,
Ingatlanonként évente 5 kg
motorolaj, akkumulátorok, elemek)
Ingatlanonként évente
Elektronikai hulladék
100 kg
Zöldhulladék

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.)

Évente legfeljebb 3 m3

Az elhelyezéshez lakcím igazoló kártya és
személyigazolvány felmutatása szükséges!
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Legyen óvatos, újra itt a kullancsveszély!

A kullancsok petékkel szaporodnak,
amelyek miniatűr méretűek, viszont a nőstény egyszerre akár több ezret is lerakhat
belőlük. A kikelés után a fejlődésük első állomása a lárva (max. 1 mm-es, hat lábbal),
majd a nimfa (1-2 mm-es, már nyolc lábbal), végül a felnőtt példány (3-4 mm-es).
Az embert leginkább a kifejlett példányok
veszik célba vérszívás céljából. A fejlődéshez vérre van szükségük, de sokáig képesek várni egy új gazdatestre: akár több
mint egy évig életben maradnak anélkül,
hogy vért szívnának.

A kullancsokról
A kullancsok paraziták, vérszívó életmódot folytató, pár milliméteres élősködők.
Világszerte több száz fajuk ismert, ebből
hazánkban mintegy kéttucat fordul elő. Kis
„vámpírokként” madarak, hüllők és szárazföldi emlősök vérével táplálkoznak, így
a háziállatok és az emberek is kedvelt
célpontjaik közé tartoznak.
Előfordulásuk
Kevés a természetes ellenségük, és a
globális éghajlatváltozás következtében
új területeket hódítanak meg. Magyarországon északon, nyugaton, valamint a
Duna és a Balaton környéki térségekben koncentrálódnak jobban, de bárhol
előfordulhatnak hazánkban és Európa
nagy részén. Tavasztól őszig tart az aktivitásuk szezonja, és a melegebb időben az
emberek által viselt egyre kevesebb ruha
nagyobb támadási felületet ad nekik.
Szerencsére egyre növekszik azoknak
az aránya, akik aktív kültéri mozgással,
sportolással óvják az egészségüket, és
az idősebb korosztályban is örvendetesen egyre több az aktív életmódot követők száma. Ezzel viszont a kullancsoknak
is sok új célpontot adunk.
Sok kullancscsípés történik pl. a szép tavaszi hétvégéken, amikor sokan indulnak
el sétálni, túrázni, friss levegőt szívni a természetbe.
Szóval akkor nem is érdemes kimozdulni? Dehogynem, csak oda kell figyelni
a megelőzésre és a védekezésre, hogy a
kirándulás ne az orvosi rendelő felé folytatódjon a kullancsok miatt.
A kullancsok a magasabb páratartalmú helyeket kedvelik, így az avarban
és az aljnövényzettel benőtt területeken gyakrabban találkozhatunk velük.
Ez a fő vadászterületük, ugyanis a tévhittel ellentétben nem tudnak ugrani, nem
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Életszakaszaik

Fegyverzetük
másznak fára, sőt, általában 1,5 méternél
magasabbra sem jutnak.
Hol és mikor számíthatunk
a kullancsok támadására?
• Erdőben a kirándulásokon, túrázás vagy
piknikezés közben, akár a városok közelében, akár messze mindentől (bizony,
pl. a Normafán vagy bármelyik népszerű,
főváros környéki területen is).
• Szabadtéri sportoláskor, horgászáskor.
• Városi parkokban, ligetekben, sétányokon.
• Játszótereken és kutyafuttatókon.
• Strandokon és egyéb bokros/fás zöldterületeken.
• Nyári fesztiválokon, szabadtéri rendezvényeken.
Ahogy a fentiekből látszik, jócskán előfordulnak lakott területeken, városi környezetben is. És mi a helyzet nyaraláskor?
Bizony, a külföldi üdülés vagy túrázás sem kivétel: a kullancsok ellen az utazás előtt ugyancsak érdemes felkészülni,
mert a környékbeli népszerű úticélok, mint
pl. Ausztria, Szlovénia és Szlovákia, illetve Horvátország nem tengerparti része is fertőzöttek.

Két olyan szervvel rendelkeznek, amelyet
fontos megemlítenünk. Az egyik a Haller-szerv, amivel egyszerre tudják figyelni a körülöttük lévő levegő áramlását,
páratartalmát és szén-dioxid szintjét. Ezek
pedig mind arra kellenek a kullancsoknak,
hogy eredményesen tudjanak táplálkozni,
azaz mindig újabb célpontot találjanak.
A másik lényeges szervük a nyálmirigy,
amely a gazdatest vérszívás közbeni válaszreakcióját tompítja, hogy így hos�szabb ideig tudjanak észrevétlenül táplálkozni. A nyálmirigy felelős azért, hogy a
kullancs által hordozott kórokozók, többek között az emberre veszélyes betegségeket terjesztő vírusok bejutnak a gazdatestbe.
A kullancscsípés veszélyei
A kullancsok több, az emberre veszélyes
kórokozót hordoznak és terjesztenek,
amelyek komoly betegségeket képesek
okozni, maradandó következményekkel.
A betegségek közül a két legismertebb –
és egyúttal legveszélyesebb – a vírusos
agyvelő- és agyhártyagyulladás (vagyis
a kullancsenkefalitisz) illetve a Lyme-kór.
Hazánkban 2017-ben 90 fertőzéses agyvelőgyulladásos eset fordult elő, ebből bizonyítottan 16 a kullancsok által okozott

megbetegedés volt. Lyme-kóros esetet
összesen 1480 alkalommal jelentettek a
2017-es évben.
Kullancs által terjesztett
vírusos agyvelőgyulladás
Ez az egyik legsúlyosabb, ízeltlábúak által terjesztett betegség Magyarországon. Gyermekek és felnőttek is
elkaphatják, de az előfordulása gyakoribb felnőttkorban, és ekkor a betegség
több esetben okoz súlyosabb tüneteket.
Az agyvelőgyulladás nem gyógyítható,
jelenleg nem létezik ellene célzott gyógyszeres kezelés. Ijesztő és kiszámíthatatlan
betegség, de hatásosan megelőzhető
védőoltással. A betegség egy vagy két
fázisban zajlik le, az enyhe első fázisban
a betegség nem felismerhető, szinte lehetetlen diagnosztizálni, a betegek egy
részénél pedig kialakul a második fázis, ami
súlyos lefolyású lehet, komoly veszélyekkel.
A kullancscsípéskor elkapott fertőzés 7-14
nap lappangási idő után kezd el tüneteket
okozni16. Az első fázis lázzal, általános
rossz közérzettel, fejfájással, levertséggel
jár, és ezek a tünetek pár nap alatt elmúlnak.
Néhány tünetmentes nap után – amikor sok
beteg azt hiszi, hogy már semmi baja – nagyjából harmaduknál bekövetkezik a második fázis, ami magas lázat, erős fejfájást, tarkómerevséget, aluszékonyságot, szédülést,
bénulást hozhat magával. A tünetek súlyosságától függően kórházi ápolásra lehet
szükség, akár további jelentős állapotromlással. Ezt a központi idegrendszerre kiható
agyvelő-, agyhártya- vagy gerincvelőgyulladás okozza, illetve az, hogy nem létezik célzott gyógykezelés a betegségre.
Maradványtünetek
A következmények sajnos akár életre szólóak lehetnek a fellépő szövődmények,
maradványtünetek miatt. Ilyenek a: • tartós, visszatérő fejfájás • memóriazavarok
• görcshajlam • bénulás • agyi és idegrendszeri károsodás.
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Ezek következtében a kórházi kezelésről
távozó betegeknek legalább a harmada nem képes az addigi szellemi és fizikai teljesítőképességét újra elérni, így
pl. feladja iskolai tanulmányát vagy elhagyja munkahelyét, életminősége jelentősen
romlik.
A betegség elleni leghatékonyabb
védekezés a védőoltás
Lyme-kór
A kullancsok csípése által elkapható másik
súlyos betegség a Lyme-kór, amelyet az
emberi szervezetbe juttatott baktériumok
okoznak. Azonban míg a vírusos agyvelőgyulladás megelőzhető védőoltással, a Lyme-kór ellen nincs védőoltás, az egyetlen
védekezési mód magának a kullancscsípésnek a megelőzése.
A Lyme-kór változó lappangási idővel bír.
A legjellegzetesebb korai tünet általában a
csípés helyén keletkezik, a széli részen lassan növő, ovális alakú bőrpírral.
A Lyme-kór esetén fontos annak időben
történő felismerése, és a megfelelő antibiotikus kezelés. Ennek hiányában súlyos állapotromlás és életre szóló krónikus betegség jöhet létre, változatos ízületi vagy
szív- és érrendszeri panaszokkal.
Hogyan előzzük meg a betegségeket?
A megelőzéshez először is fontos tudni, hogy hol leselkednek ránk a kullancsok. Nem igaz, hogy csak azok vannak
a kullancscsípésnek kitéve, akik sokat
tartózkodnak a szabadban hobbijuk vagy
munkájuk miatt, mivel a kullancsok városi környezetben is előfordulhatnak, így
kertekben, parkokban, fás-bokros zöldterületeken, strandokon, játszótereken, kutyafuttatókon. A kullancs mindenkire, tehát gyerekekre és felnőttekre egyaránt
szeret ráakaszkodni.
A túlzott aggódás miatt azonban senki ne maradjon otthon, a négy fal között.
A természet szépségei, a kirándulás vagy
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túrázás öröme, vagy akár csak a friss levegőn való séta mind nyugodtan élvezhető a
kullancsveszély mellett is. Készüljünk fel,
figyeljünk oda néhány dologra, amelyekkel elkerülhetjük a kullancscsípést és az
általa okozott betegségeket, és gyerünk!

nyers kecske- és tehéntej is hordozhatja. Fontos, hogy a nyers tejet csak alapos
felforralás (vagyis pasztörizálás) után szabad fogyasztani, ha el akarjuk kerülni a fertőzést.

Aktív megelőzés

A kullancsok eltávolítása

• Viseljünk megfelelő ruházatot: zárt, de
szellős ruhákban legyünk, a nadrágot tűrjük a zokniba, lehetőleg a cipőnk is zárt legyen. A fejünkön lévő vékonyabb, a kullancsok számára vonzó bőrfelületeket védjük
meg széles karimájú kalappal, amelyből
a kullancs nem tud a fejünkre mászni. Kisgyermekeknél erre fokozottan ügyeljünk.
• Használjunk kullancsriasztó szereket,
különösen a szabad bőrfelületeinken. Tartsuk be a készítmény használati útmutatójában foglaltakat.
• Miután a szabadban voltunk, alaposan vizsgáljuk át teljes testünket a
kullancsok után kutatva. A saját szemmel
nehezen látható részeknél pedig ne szégyelljünk megkérni egy hozzátartozót vagy
barátot, hogy segítsen az átnézésben. Ne
feledjük: a kullancsok nagyon apró méretűek.
• Ha kullancsot találunk, ne nyomkodjuk,
csavarjuk, tépjük ki, mert ezzel növeljük
a fertőzés kockázatát! A krémek, olajok,
ecet vagy gyufa használata is tiltott. A szakemberek által ajánlott legbiztosabb módszer a gyógyszertárakban kapható kullancscsipesszel történő eltávolítás: a
kullancsot ne a testénél fogjuk meg, hanem
közvetlenül a bőrrel történő érintkezésnél
próbáljuk megragadni és eltávolítani.
• Saját kertünket tartsuk rendezetten, nyírjuk a füvet, lehetőleg távolítsuk el a bozótos, aljnövényzetben dús területeket,
amelyek a kullancsok kedvelt búvóhelyei.
• Tévhit, hogy a B-vitaminok tartós fogyasztása csökkenti a kullancscsípés esélyét. Ezt sem a statisztika, sem orvostudományi igazolás nem támasztja alá.
• Kevesen tudják, de a kullancs okozta vírusos agyvelőgyulladás kórokozóját a

A kullancsot a lehető leggyorsabban el kell
távolítani mind az emberből, mind az állatból. A művelet egyszerűsége miatt ehhez
nem szükséges orvoshoz menni. Speciálisan kialakított eltávolító csipesz és kanál

forrás: http://kullancsveszely.hu/page/kullancs

gyógyszertárakban beszerezhető, de egy
szemöldökcsipesz is megfelelő lehet. Nagy
méretű, megszívódott kullancs három ujjal
körülfogva is eltávolítható. A kullancsot a
bőrhöz a lehető legközelebb kell megfogni, majd óvatos, de határozott mozdulattal
ki kell húzni. Különösen ügyelni kell, hogy
a potroha ne nyomódjon meg, vagy szét,
mert eközben kórokozókat öklendezhet a
sebbe. Ha a feje beleszakad, nem jelent
külön kockázatot, egy idő után kilökődik.
A sebet és az eltávolító eszközt le kell fertőtleníteni, majd alaposan kezet kell mosni.
forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Kullancsok

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.

A kiadványt kiadja: Vértesszőlős Község Önkormányzata 1100 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.

23

MONTÁZS projekt
– A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és
közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése

EFOP 1.9.2. – VEKOP-16-2016-00001
A Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
(NSZFK) európai uniós támogatásból valósítja meg az EFOP 1.9.2. – VEKOP-16-2016-00001
kódszámú MONTÁZS projektet. A projekt célja a fogyatékosságból adódó igényekre reagáló közszolgáltatások minőségének és hozzáférhetőségének javítása, a fogyatékos emberek
életminőségének, önálló életvezetési képességének és társadalmi befogadásának növelése.

Mi is itt vagyunk!
Az AAK kommunikációval
megmutatható a kimondhatatlan
Jelentősen könnyítik a társas, együttműködést igénylő helyzetek kezelését
is a speciális kommunikációs igényű
emberek számára azok az eszközök és
módszerek, amelyeket a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (NFSZK)
országos online roadshow-ján mutatnak
be a szakemberek. A programsorozat
legutóbbi előadásai a Komárom-Esztergom megyei érdeklődőknek szóltak
2021. május 18-án.
Az előadásokon a speciális kommunikációs szükségletű, a felnőtt beszéd-és nyelvi
fogyatékos és az autizmus spektrum zavarban érintett személyek kommunikációs
támogatási lehetőségeit ismertetik.
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A speciális kommunikációs igényű személyek rendkívül heterogén csoportot
alkotnak a sérülés jellegéből, súlyosságából, a tünetek változatosságából és az
életkori eltérésekből adódóan. Ami közös
bennük, hogy mindannyiuknál a beszélt
és/vagy írott nyelv súlyos mértékű zavara áll fenn. A beszéd hiánya vagy sérülése
miatt az érintett személyek nehezen tudják
megfogalmazni gondolataikat, panaszaikat, kívánságaikat. Sok esetben nehezítetté válik számukra az olvasás, írás, illetve
különböző mértékben sérülhet a beszédmegértésük, ami hatással van a gyermek
vagy fiatal személyiségének fejlődésére.
Számukra kínál személyre szabható,
speciális megoldásokat az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK).
Az AAK sokrétű és gazdag eszköztárat és
módszertant foglal magában, aminek része
lehet a beszélt nyelv, a taktilis jelek, a kommunikációs táblákon vagy elektronikus eszközökön megjelenített szöveg, képek, ábrák
és szimbólumok. Az AAK tehát egyrészt egy

kifejezési eszköz és segítség a beszéd kialakulásához, másrészt pedig fontos támasz a beszéd megértésében is.
A MONTÁZS projekt június közepéiig tartó, 20 alkalmas előadássorozatán ezeket a
módszereket, eszközöket, a projekt keretében elérhető szolgáltatásokat mutatják
be a szakemberek. Mivel ezek a kommunikációs formák jelentősen elősegítik az
érintettek önrendelkezését és szociális
beilleszkedését, fontos cél az AAK fogalmának széleskörű megismertetése.
Az előadások nemcsak az érintetteknek
és családtagjaiknak, hanem az adott régióban működő egészségügyi intézmények
dolgozóinak, a köznevelési, szociális intézmények és kapcsolódó szakmai szervezetek tagjainak, továbbá az érintett felsőoktatási intézményekben tanulóknak egyaránt
hasznos lehet. Az előadók nem csupán információkat adnak át az egyes eseményeken, de lehetőség van tőlük kérdezni is.

Természetesen a segítségnyújtás messze
nem merül ki ezekben az előadásokban.
A MONTÁZS projekt keretében ugyanis
hat AAK-módszertani központ működik
(Debrecenben, Kaposváron, Szegeden,
Zalaegerszegen, Miskolcon és Budapesten), amelyek a speciális kommunikációs
szükségletű személyek és családtagjaik,
valamint a velük foglalkozó szakemberek
számára nyújtanak térítésmentes szolgáltatást és támogatást.
A Komárom-Esztergom megyei érintettek számára a Budapesti AAK-Módszertani Központban (Váci út 191.) érhető el a
szolgáltatások teljes köre: felmérés és diagnosztika, egyéni tanácsadás és fejlesztés, valamint eszközkölcsönzés.
A szakemberek az aak.szolgaltatas@
nfszk.hu címen érhetők el.
Bővebb információ a MONTÁZS projektről:
https://www.nfszk.hu/projektek/
montazs-projekt

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai
Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Cím: 1138 Budapest, Váci út 191. • Telefon: +36 1 450 3237
E-mail: kommunikacio.montazs@nfszk.hu • Honlap: www.nfszk.hu

ondóban!
Hirdessen a Hámjíraikam
t, hirdetéseiket
Továbbra is várjuk rekl
a Hírmondó újságba!

Fizetett lakossági, vállalkozási hirdetés díjszabása:

A/5 egész oldal: Br. 7620 Ft
A/5 fél oldal: Br. 4570 Ft
A/5 negyed oldal: Br. 3050 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 jelentetjük meg.
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PROGRAMOZÓ ÉS DIGITÁLIS

ÉLMÉNYTÁBOROK TATABÁNYÁN

7-14 éves gyerekeknek

ÁRUFUVAROZÁS
1,5 tonnáig
06 30 231 1679
•–•–•–•–•–•–•–•–•–•

TÁBORAINK
Minecraft

Videó vágás

Roblox Game Design

Mobil fotó/videó

Kalandjáték készítés

Programozás
Logiscool Tatabánya/Tata
2800. Tatabánya, Réti út 156.
+36205101713
hello.tatabanya@logiscool.com
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• FŰNYÍRÁS, FŰKASZÁLÁS
• KISEBB MÉRETŰ FÁK
KIVÁGÁSA
• ZÖLDHULLADÉK
ELSZÁLLÍTÁSA

06 30 6983 562
27

TÁBOROK A VÉRTESSZŐLŐSI
KISKÖDMÖN GYERMEKSZIGETBEN

ÚJ HELYEN a TEMPLOM utca 72-ben!
ROMANTIKUSABB KÖRNYEZET,
BIZTONSÁGOSABB PARKOLÁS!

2021. JÚNIUS 21–JÚLIUS 30.
• INDIÁNOK • WESTERN
• HONFOGLALÁS • BETYÁROK • CIRKUSZ
• KIRÁLYLÁNYOK ÉS LOVAGOK
INFORMÁCIÓ:
FACEBOOK oldalunkon privát üzeneten keresztül, vagy
E-MAILBEN a kisködmonvertesszolos@gmail.com-on,
vagy a 70/237-7733-as TELEFONSZÁMON.

ÁRAINK:
Nyári bérlet: 120 ezer Ft/6 hét
Havi bérlet: 100 ezer Ft/6 hét
Egy hét: 30 ezer Ft
Az árak éttermi étkezést is tartalmazzák.
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