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TISZTELT VÁRGESZTESIEK!
Önkormányzatunk, amennyiben nem változnak addig
a veszélyhelyzettel kapcsolatos szabályozók, útátadással egybekötött Csengőnapot szeretne megrendezni!

Időpont: 2020. augusztus 22. 14:30 órakor
Helyszín: Faluház és a Széna utca
A rendezvénnyel kapcsolatos tudnivalókról pontos tájékoztatást fogunk adni szórólapokon, illetve a
www.vargesztes.hu oldalunkon!

Mezőgazdasági gépek az utakon
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja a járművezetők figyelmét a mezőgazdasági gépek közlekedésével kapcsolatos fokozott baleseti kockázatokra.
A nyári mezőgazdasági munkák időszakában megnövekszik a közúti közlekedésben résztvevő lassú járművek, önjáró munkagépek száma. A nap bármely időszakában találkozhatunk a közutakon munkába, vagy onnan hazafelé
tartó mezőgazdasági gépekkel, amelyek olykor hosszú kilométereken keresztül lassítják a forgalmat.
A balesetek megelőzése érdekében a rendőrség arra kéri a
gépjárművezetőket, hogy:
Ezeket a nagyméretű járműveket fokozott óvatossággal és
mérsékelt sebességgel közelítsék meg! A mellettük való elhaladás nagyobb odafigyelést és türelmet igényel még jó látási
körülmények között is.
Az előzés megkezdése előtt meg kell bizonyosodni arról,
hogy van-e elegendő, belátható útszakasz a manőverhez.
Szintén fontos meggyőződni a megfelelő oldaltávolság
megtartásáról is, mivel ezeknek a gépeknek a mérete, alakja
szinte minden esetben eltér a megszokott járművekétől.
Földutak és szilárd burkolatú utak kereszteződéséhez közeledve csökkentsék a gépjármű sebességét, és körültekintően

haladjanak el az adott útszakaszon.
A mezőgazdasági munkagépekkel közlekedő sofőrök figyeljenek az alábbi szabályok betartására:

2020. AUGUSZTUS

VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Színes programok az Erzsébet táborban

- Közútra csak abban az esetben hajthatnak fel, ha azt közúti jelzőtábla nem tiltja, vagy ha a jelzőtábla tiltja ugyan,
azonban a munkaterület másként nem közelíthető meg.
- Rendelkezniük kell érvényes hatósági jelzéssel, engedéllyel,
kötelező felelősségbiztosítással, túlméretes jármű esetén ezeken kívül az adott út kezelőjének útvonalengedélyével is.
- Különösen fontos hogy a túlsúlyos, túlméretes mezőgazdasági rendeltetésű gépekkel és vontatmányaikkal közlekedők tartsák meg a rájuk vonatkozó speciális szabályokat is.
- A járművek vezetőinek a közútra történő felhajtás előtt a
gumiabroncsaikra tapadt sarat és egyéb szennyeződéseket el
kell távolítaniuk. Amennyiben azokat az úttestre felhordják, gondoskodniuk kell azok eltakarításáról.

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
arra kér minden közúton közlekedőt, hogy legyenek
figyelemmel, türelemmel a mezőgazdasági gépjárművekkel szemben, és a balesetek elkerülése érdekében a
közúti közlekedés szabályait betartva vegyenek részt a
forgalomban!

Kórházstop!
A kormányzati szigorító intézkedésekkel összhangban a betegek érdekében továbbra is
fenntartja a látogatási tilalmat a Szent Borbála Kórház, áll közleményükben.
Kérik, hogy bárki kórházi tartózkodása alatt az óvintézkedések betartásával, csak a legszükségesebb esetben létesítsen kapcsolatot hozzátartozójával.
A kórház továbbra is biztosítja az apás szülés lehetőségét, csomagok átadását, a szülők
azon jogát, hogy a gyógykezelés idejére beteg gyermek mellett maradhassanak. Valamint
biztosítják a súlyos állapotú betegnek, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjon.
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20/9611-833 • Hirdetésfelvétel: 20/9611-833 • Lapzárta: minden hónap 8. napja. Megjelenik havonta 230 példányban.
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy az olvasói leveleket, reflexiókat rövidített formában, szerkesztve közölje.
Ezek az írások nem minden esetben tükrözik a szerkesztőség véleményét. A meg nem rendelt anyagok és hirdetések tartalmáért
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és számára is igen hasznos volt a délelőtt, hiszen
a témában jelenleg kutatást folytat, aminek az
eredménye később egy könyv lesz a szülők, pedagógusok számára. Azt már a program kezdetén
megállapíthatta, hogy a jelenlévő várgesztesi
Hetente 20 gyerkőc gyűjtötte az élményeket, a gyerekek egy része igen jól tájékozott, később pekínálatban szerepelt horgászat, lovaglás, kéz- dig azt, hogy az elhangzott információk is jól haszműves foglalkozások, helytörténeti vetélkedő, rock nosultak, hiszen a „hogyan közlekedünk keréksuli hangszerbemutatóval, néptánc, néprajzi előa- párral” kérdésre valamennyien tudták a választ:
dás, balett táncparádé, festősuli, és a fiúk, lányok az úttest jobb oldalán oszlopban, egy kerékpárnyi
egyik nagy kedvence, a kerekezés. Egy ideig úgy távolságot hagyva egymás között.
tűnt, az égiek nem fogadják kegyeikbe ez utóbbi programot, de végül a gyerekek csak megis- Az elméleti felkészítést követte immáron a szamerkedtek a kerékpározás alapvető elméleti sza- badban az ügyességi pálya, amely – például a rázóval, billenővel – tökéletesen szimulálta a valós
bályaival.
lehetséges helyzeteket. Így a gyerekek megtapaszKiváló előadótól sajátíthatták el az információkat, talhatták, mit tegyenek, ha belógó faággal találhiszen Kovács Tamás a diplomamunkáját a koznak kerekezés közben, s azt is, hogyan kell gögyermekek kerékpározási szokásairól készítette, röngyös terepen biztonsággal biciklizni.
Sikerrel pályázott a várgesztesi önkormányzat,
így július 6-ától három héten át színes programok
várták a helyi gyerekeket a Faluházban és környékén az Erzsébet tábor keretében.

CSENGŐNAP!

AUGUSZTUS 22-ÉN, 14:30-KOR A FALUHÁZBAN!
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Táncparádé

táncosait a Faluház sportcsarnokában, ahol jelen
volt Popovics György, megyei közgyűlési elnök is.
Mint azt a megyei vezető elmondta, bár a veszélyHúszmillió forinttal támogatta a megyei önkor- helyzet megszűnt, ennek ellenére fontos a járvány
mányzat a kistelepülési kulturális programok elleni védekezés, hiszen a veszély még nem múlt
rendezvénysorozatát, ami a veszélyhelyzet miatt el.
márciusban egy időre megtorpant, azonban a minap Várgesztesen folytatódott.
A Táncparádé a slágertengeren című színes showt
nagy élvezettel és tapssal fogadták a nézők, akik
Rising Károlyné polgármester köszöntötte a falu között ott ültek a nyári gyermektábor résztvevői
gyermekeit és a fellépő Silhouette balett vezetőjét, is.
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Első hittanos akadályverseny

Bibliai helyszínekké változott a közelmúltban Várgesztes és a környéket övező erdő fél napra, legalább is a helyi
hittanos gyerekek számára.
A várgesztesi hitoktató szervezésében és lelkes helyi felnőttek közreműködésével zajló akadályversenyen kilenc
alsós diák vett részt. Az első öt állomás mindegyike egy-egy bibliai város volt, ahol egy-két odaillő feladatot
kellett a gyerekeknek megoldaniuk. A hatodik állomáson a templomban várt még rájuk egy feladat, majd a falu
kántora megismertette őket az orgonával, és hallhattak előadást Várgesztes katolikus hagyományairól is.
A programot díjkiosztás, valamint közös torta és sütievés zárta a közösségi házban.

Családtámogatási tájékoztató
A megyei Kormányhivatal tájékoztatót adott ki a
családtámogatási ellátások veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő változásairól.
A veszélyhelyzet időtartama alatt lejáró egyes családtámogatási ellátások folyósítására 2020. június 30ig került sor. Ezek közé az ellátások közé tartozik a
gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), a gyermeknevelési támogatás (GYET) és az iskoláztatási támogatás abban az esetben, ha a veszélyhelyzet ideje alatt
szűnt meg a gyermek tanulói jogviszonya.
A veszélyhelyzet időtartama alatt az egészségi állapottól, fogyatékosságtól függő ellátások felülvizsgálatát nem kellett elvégezni, az ellátásokat nem lehetett
megszüntetni.
A beteg gyermeket nevelő, magasabb összegű családi
pótlékban részesülő szülőnek szeptember 30-ig van
lehetősége benyújtani a szakorvosi vizsgálat eredményéről szóló igazolást ahhoz, hogy visszamenőleg
július és augusztus hónapra megkaphassa a külön-

bözet összegét, ennek elmulasztása esetén normál
összegű ellátás kerül folyósításra.
A kormányzati intézkedések arra is kiterjedtek, hogy
a veszélyhelyzet alatti esetleges nehézkesebb ügyintézés miatt ne érje hátrány az ügyfeleket, így aki hiányos adattartalmú családtámogatási ellátás iránti
kérelmet nyújtott be és hiánypótlási felhívást kapott,
de a veszélyhelyzetre tekintettel a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tudott eleget tenni, és ezért
az eljárást a hatóság felfüggesztette, a veszélyhelyzet
megszűnését követően a hiánypótlásra megadott határidőn belül még lehetősége nyílt a hiányosság pótlására.
A veszélyhelyzet alatt, valamint a veszélyhelyzet
megszűnését követő 15 napon belül lejárt utazási igazolványok a veszélyhelyzet megszűnését követő 180
napig, azaz 2020. 12. 15-ig érvényesek.
Felhívják a szülők figyelmét, hogy az idei tanévben
végzett gyermekek esetében is 15 napon belül be kell
jelenteni a tanulói jogviszony megszűnésének időpontját az igényelbíráló kormányhivatalhoz.

Veterán autók a faluban

Ingyenes tankönyvek

A régi autók és motorok szerelmesei igazán különleges járművekben gyönyörködhettek július közepén Somlón és Gesztesen,
ugyanis mindkét települést érintették a XI. Pázmándi Veterán
Autó-, Motoros Találkozó és Vértes Csillagtúra résztvevői.

A 2020/21-es tanévtől minden diák
ingyenesen kapja a tankönyveket.
Az intézkedés érinti az alsó, felső tagozatos általános iskolások és a középiskolások mellett a 13-16. szakképzési évfolyamokra járó tanulókat is. Ez összesen 1,2 millió tanulót
jelent.

A mintegy 90 kilométeres körút Csákváron vette kezdetét,
majd Vértesboglár, Szár, Szárliget, Vértessomló, Várgesztes állomásokon időztek rövid ideig a muzeális autók és a szintén veteránnak számító Pannónia motorok.
A menet délelőtt 11 óra körül ért a Vértes falvaiba, és az érdeklődők
a Skodák, Ladák, Fiatok mellett olyan különlegességekkel is találkozhattak, mint a Citroen „kacsa”, vagy egy muzeális Porsche
(képünkön).

Kiemelt szempont az esélyteremtés
is, azaz nem kell mérlegelni, hogy
egyik vagy másik tankönyvet azért
választják, mert olcsóbb vagy drágább, hanem az iskola a diákok profiljához tudja igazítani a rendeléseket.
A tankönyvek gyártása a szokott menetrend szerint zajlik, hogy augusztus végére minden iskolába megérkezzenek a teljesen ingyenes tankönyvek.

