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A Vízmű közleménye

2020. MÁJUS

VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Teljesen bezárt a kórház!
A tatabányai Szent Borbála Kórház valamennyi fekvőbeteg-ellátó osztályán zárlatot, és valamennyi járóbetegszakrendelés szüneteltetését rendelte el Müller Cecília országos tisztifőorvos. A határozat a tatabányai központi
telephelyen működő egységeket érinti. Az intézkedés vis�szavonásig érvényes, addig változik az ellátási rend a tatabányai Szent Borbála Kórházban!
Akik jelenleg fekvőbeteg ellátásban részesülnek Tatabányán,
gyógyulásukig ott is maradnak, csak negatív COVID teszttel engedik őket haza, vagy másik intézménybe, ha további
(utó)kezelésre van szükségük. Új betegeket nem fogad a
Szent Borbála Kórház. A mentők és a háziorvosok már az
új rend szerint szállítják, illetve utalják a betegeket.

Tájékoztató
Az MVM/NKM Társaságcsoport tájékoztatja a fogyasztókat a földgáz fogyasztás leolvasásának változásával
kapcsolatban.
A koronavírus terjedésének csökkentése, valamint munkatársaink és ügyfeleink egészségének védelme érdekében
március 20-tól felfüggesztettük a fogyasztásmérők személyes, helyszíni leolvasását.
Az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. területén lévő
felhasználási helyeken a hálózati elosztó társaságok külső
partnere, a DL Kft. elkezdi az éves elszámoláshoz szüksé-

ges mérőállások begyűjtését. Azokat az ügyfeleinket fogják a megbízott DL Kft. munkatársai megkeresni, akik
következő leolvasásának időpontja 2020. április 1. után
esedékes.
Azon ügyfeleink részére, akiket telefonon vagy e-mail
üzenetben nem érik el Veres Árpád önkormányzati kapcsolattartót, az éves elszámoló számla becslés alapján készül.
Elérhetőségek:
Veres Árpád
önkormányzati kapcsolattartó
Mobil: +36 30 359 3299
E-mail: veres.arpad@nkm.energy
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Az alábbi járóbeteg ellátási területek Tatán működnek a továbbiakban:
Tata, Hősök tere 2.: belgyógyászat, gasztroenterológia,
diabetológia, sebészet, szülészet-nőgyógyászat (terhes tanácsadás is), csecsemő- és gyermekgyógyászat, fül-orr-gégészet, audiológia, szemészet, bőr- és nemibeteg ellátás,
neurológia, urológia, pszichiátria, tüdőgyógyászat, kardiológia, gyógytorna
Tata, Almási utca 8.: ortopédia és gyógytorna
Tata, Fürdő utca 21.: orvosi laboratóriumi diagnosztika
A COVID-19 betegek ellátása (a fertőzéssel érintett lakosok
vizsgálata és az igazolt betegek ellátása) az esztergomi, tatabányai, oroszlányi járás települései, tehát Várgesztes esetében is, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban történik.
A szakorvosi javaslatok (emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított) érvényesek maradnak a veszélyhelyzet időszakában és utána 90 napig, így azok megújítása miatt nem kell
felkeresni a szakorvost!
Minden háziorvos értesítést kapott, így ők telefonon segítséget tudnak nyújtani az eligazodásban – melyik település
melyik szakrendelése hol működik átmenetileg. Azok a
szakorvosok, akik eddig is telefonon voltak elérhetők a tatabányai kórházban – pl. receptek írása – továbbra is ilyen
módon végzik a rendelést. A Szent Borbála Kórház Kardio-

lógia Osztálya telefonos és e-mailes konzultációs lehetőséget biztosít a COVID-19 járvány ideje alatt kardiológiai betegek részére munkanapokon 10.00-14.00 óra között a 06
30 654-0305-as telefonszámon, illetve írásban a kardinfo@
tatabanyakorhaz.hu e-mail címen.

JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSOK HELYSZÍNEI
VÁRGESZTES ESETÉBEN:
haematológia:
Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Ülői út 26.)
nefrológia, érsebészet, traumatológia, CT diagnosztika,
MRI diagnosztika, echokardiográfia, izotópdiagnosztika:
Szent Imre Kórház (1115 Budapest, Tétényi út 12-16.)
allergológia és klinikai immunológia, idegsebészet, gyermekszemészet, csecsemő és gyermek fül-, orr-, gégegyógyászat, kézsebészet, dento-alveoláris sebészet, fogászati röntgen:
Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és
Szakrendelő (1125 Budapest, Diós árok 1-3.)
klinikai onkológia, menopauza és oszteoporózis rendelés, aneszteziológia:
Vaszary Kolos Kórház Esztergom (2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.)
addiktológia:
Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (1135 Budapest, Lehel u. 9.)
mammográfia:
„Klinikus” Egészségügyi és Szolgáltató Bt.
(2890 Tata, Komáromi u. 7.)
klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia:
Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet
(2840 Oroszlány, Alkotmány u. 2.)
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Tisztelt Várgesztesi Lakosok!
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Megszólalt a rezesbanda – gesztesi fiatalokkal

Szeretnénk megköszönni azt az önzetlen támogatást mellyel az elmúlt években segítették a Közalapítvány munkáját.
Az Önöktől kapott pénzügyi és gyakorlati munka révén sikerült megvalósítanunk azokat a célokat melyek az itt lakó
embereket szolgálhatják.
Kiemelt fontosságúnak tartjuk azon programok támogatását melyeknek következtében a közvetlen környezetünk megszépítése a természeti értékeink megőrzése áll.
A Civil szervezetek támogatásával hozzájárulunk azokhoz a rendezvényekhez melyek a falunk kulturális értékeit szolgálják.
Fontos feladatunknak tekintjük, a fiatal korosztály fejlődését segítő támogatási rendszerek működtetését csakúgy, mint
a Várgesztesen élő tehetségek támogatását.
Az elért eredmények az itt élő lakosok közös összefogása révén valósulhatott meg.
Úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi helyzet is iránymutató abban, hogy a jövőben a közösségek összetartó ereje, egymás
iránti tenni akaró törekvése lesz a siker kulcsa.
Jövőbeli támogatását előre is köszönve tegyünk együtt azért, hogy értéket teremthessünk.
Kluber János Várgesztesért Közalapítvány

Tűzgyújtási tilalom

Vetőmag a szépkorúaknak
Pintér Zoltán képviselő felajánlotta, hogy aki betartja a „Maradjon
otthon” intézkedést, és a Hivatal postaládájába eljuttatja például a
szomszéd gyerekkel a vetőmag igényét, annak ő beszerzi.

A fokozott erdőtűz kockázat miatt – az ország
teljes területén életbe lép a tűzgyújtási tilalom.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(Nébih) felhívja a lakosság figyelmét, hogy legyenek fokozottan körültekintőek, Magyarországon ugyanis az erdőtüzek 99 százalékát
emberi mulasztás okozza.
A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és
fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, ideértve a tűzrakó helyeket, a vasút és
közút menti fásításokat, valamint a parlag- és
gazégetést is.

Minden információ a járványról, a kormány rendelkezéseiről,
a településen életbe léptetett kijárási korlátozásokról, valamint
a hétvégi útlezárásokról:

www.vargesztes.hu

Hat tatabányai „karantén-koncert” után érkezett Oroszlányba Sági Richárd (a Tatabányai Dallam zeneiskola igazgatóhelyettese) és három növendéke, akik 3 helyszínen szórakoztatták a tömbök ablakaiban helyet foglaló közönséget – nagy
sikerrel.
A klasszikus rezes quartett felállású együttest a zenepedagógus mellett Kovács Levente és Marx Péter István (Várgesztes),
valamint Orlovits Martin (Vértessomló) alkotta.
Mint azt Sági Richárd elmondta, csupa pozitív visszajelzést kaptak az emberektől és rengeteg tapsot, így tovább folytatják
„karantén-koncertjeiket”.

Másik módja az igénybejelentésnek, amikor feleségét, Manner Juditot
hívják a 30 479 4202-es telefonon vagy Messengeren.

Karantén szabályok

Érkeznek a trükkösök

A lapra írják rá a nevüket, telefonszámukat. Amikor a képviselő úr
megvette a magokat, felhívja önöket, megmondja az árát, és meg
tudják beszélni, mikor vehetik át a kapuban.

Az otthoni karantén lehet önkéntes vagy a járványügyi hatóság által elrendelt, ez utóbbi a hatósági házi
karantén.

A koronavírussal kapcsolatos járványügyi
helyzettel visszaélő csalókra figyelmeztet a
rendőrség.

Projekt start
A Várgesztes csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése című, TOP-os
pályázatról tavaly ősszel adtunk hírt, s arról is, hogy a projekt
kivitelezése 2020. ápr. 15-én kezdődik, ami meg is történt.
Mint azt Rising Károlyné elmondta, a vízjogi és útépítési engedélyek beszerzése, illetve a közbeszerzési eljárás után indulhatott
meg a munka.
- Nagyon boldog vagyok, hogy elkezdődött a vízrendezés és a vápa-rendszerű útépítés az erdőből lezúduló vizek elvezetésére a
gesztesi horgásztóba és a Gesztes patakba. Szerdán megkezdődött
a Széna utcába évek alatt behordott nagy mennyiségű kő kitermelése, a lakosságot pedig folyamatosan tájékoztatom a beruházás
állásáról – mondta a polgármester.

A hatóság házi karanténra kötelezett személy 2 hétig
az otthonában köteles tartózkodni és vendéget nem fogadhat. A bejárati ajtóra ilyenkor köteles egy hatósági
feliratot („piros lapot”) kiragasztani, amely arra figyelmeztet, hogy a lakásban olyan ember tartózkodik, aki
járványügyi megfigyelés alatt van. A hatósági házi
karanténra vonatkozó szabályok betartását a rendőrség ellenőrzi. Ha valaki megszegi a karantén szabályait, az bűncselekményt követ el.
A hatósági házi karanténra kötelezett személy a járványügyi megfigyelés időtartama alatt otthonában
köteles tartózkodni, azt nem hagyhatja el. Otthonában
vendéget nem fogadhat Köteles saját használati tárgyait, háztartási eszközöket (tányér, pohár, evőeszköz
stb.), textíliát (ruhanemű, törülköző, ágynemű, konyharuha stb.) használni, azokat otthonában tisztítani és
tárolni. Légúti tünetek (pl. láz, köhögés, légszomj)
megjelenése esetén köteles azonnal a háziorvost vagy
ügyeletes orvost telefonon értesíteni és a tőle kapott
utasításoknak megfelelően eljárni.
A hatósági házi karanténra kijelölt személy postást,
áruszállítót, ételszállítót fogadhat, az ajtóban átveheti
a küldeményt, mert ezek az esetek nem számítanak
szoros kontaktusnak. Ugyanígy átveheti az ajtóban
egy hozzátartozójától az ételt is, amit hoztak neki. Az,
aki ilyen karanténban van, és az ellátását nem tudja
megoldani, az önkormányzattól kérhet segítséget.

Megjelentek azok a csalók, akik megpróbálnak valós
biztonságot nem nyújtó termékekkel kereskedni, és
silány minőségű árut, bóvli termékeket próbálnak
eladni az embereknek, de ezek az áruk akár veszélyesek is lehetnek az egészségre. A rendőrség azt kéri,
hogy ne álljanak szóba a házalókkal, ne vásároljanak tőlük, de értesítsék a rendőrséget, ha ilyen jelenséggel találkoznak.
Felhívják a figyelmet, hogy ezek a személyek nem
jogosultak védőeszközöket árulni, így fertőtlenítő
szereket, maszkokat, kézfertőtlenítőt, gyógyszereket
csak és kizárólag az állami egészségügyi ellátórendszerből, illetve megfelelő minősítésű üzletekből, áruházakból vásároljanak az emberek.
Ha többen érkeznek árusítani a házhoz, legyenek körültekintőek az ott lakók, mivel amíg az egyik eladó
leköti a figyelmüket, a másik akár besurranó tolvajként az értékeiktől is megfoszthatja őket.
A csalók mindig az igényekhez igazodnak, a koronavírus kapcsán is ezt kell mindenkinek tudatosítania
magában. A koronavírus-vizsgálatra irányuló
gyorsteszteket kínáló ajánlatokat se fogadja el senki.

