4

GESZTESI KRÓNIKA

IX. évfolyam, 10. szám

Információ a német nemzetiségi választáshoz
2019. október 13-án választjuk meg a települési, megyei, illetve fővárosi német nemzetiségi önkormányzatok, valamint
a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata képviselőtestületeit.
Az a választópolgár, aki már regisztrált, vagy aki legkésőbb 2019. szeptember 27-éig kéri felvételét a német nemzetiségi
választói névjegyzékbe, a települési nemzetiségi önkormányzatok esetében 3 vagy 5 jelöltre, a megyei, illetve fővárosi
testületek esetében területi listára, az országos önkormányzat kapcsán pedig országos német listára szavazhat.
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlésének 47 tagját egységes lista alapján választjuk meg.
A helyi és a nemzetiségi önkormányzati választásokra egyidejűleg kerül sor. A választópolgár valamennyi szavazatát
ugyanazon szavazóhelyiségben adhatja le.
FIGYELEM: A német nemzetiségi választás szavazólapjai ZÖLD színűek. Fontos, hogy a leadott szavazat csak abban az
esetben lesz érvényes, ha a ZÖLD szavazólapokat a ZÖLD borítékba tesszük, és azt gondosan lezárjuk. Ennek elmulasztása esetén a voks érvénytelen.
A szavazatok 6.00 és 19.00 óra között adhatók le a postai úton megküldött értesítésben megjelölt szavazókörben.
Német nemzetiségi képviselőjelöltek Várgesztesen:
Hartdégen Sándorné, Pillmann Imre, Pillmann József és Schäffer János.
Várgesztesen 3 fő képviselő megválasztása lehetséges.

Hódolat Oxfordnak

Lendületben a közösség

Október 8-ig látogatható a Faluházban Wally Zoltán Hódolat Oxfordnak című kiállítása, amit Rising Károlyné
nyitott meg.

Az alapítók abból indultak ki céljaik és tevékenységük
alapszabályba foglalásánál, hogy minden ember számára
természetes igény az egészsége és boldog élet.

Mint azt a polgármester elmondta: fontos számunkra,
hogy lehetőségünk nyílik rendkívül változatos festészeti
és grafikai megoldásokat látnunk.
- Az, aki láttat, az többet ad a nézőnek, mert megadja a
lehetőséget arra, hogy szabadon szárnyaljon fantáziánk,
és szabadon gondoljunk bele az alkotások mondanivalójába – fogalmazott a polgármester.
A tárlat egyébként úgy jött létre, hogy a helyi művész,
Talabér Angelika – aki dalaival színesítette a megnyitóünnepséget – egy alkotótáborban találkozott Wally Zoltánnal, és kapcsolatuk azóta is tart.
A Pécsett született művész 1972-ben kezdett el festészettel
foglalkozni, több hazai és külföldi bemutató jelzi munkásságát. 2006-ban az oxfordi hetek meghívott kiállítója
volt, a most bemutatott kollekció egy része az akkori inspirációra született.

Ezzel a gondolattal köszöntötte Menoni Gabriella, a
gesztesi Sikeres Öregedésért Egyesület elnökségi tagja a
MOL Helyi Érték programjának vendégeit, majd így folytatta: a mi víziónk, hogy ez minden ember számára elérhető legyen.
Az Adj lendületet helyi közösségednek! című program helyi civil szervezeteket, kezdeményezéseket támogatott,
amelyek a helyben élő emberek életét, közösséggé válását,
identitásának megerősödését segítik, és helyi problémákra
keresnek helyben adható válaszokat.
A rendezvény központi témája az egészségmegőrzés volt,
s ennek keretében tartott előadást „Jól egyél, hogy jól legyél” címmel a tudatos táplálkozásról Mártonfalvi Éva
életmód és táplálkozási tanácsadó, majd „Gyógyító olajok
– a növények intelligenciája” címmel Helmeczy Beatrix
Bach-virág terapeuta és aromaterapeuta.
Mint azt Tar József főszervező, egyesületi elnök elmondta, szervezetük alapvetése, hogy az egészségmegőrző
szolgáltatások mindenki számára elérhetők legyenek, legfőbb erőforrásuk pedig a közösségért végzett önkéntes
munka.
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Újra összecsaptak a magyar és török csapatok

Aggódva pásztázták az eget a szervezők, hiszen hol esett,
hol csak csepergett az eső, de, hogy a végén minden jóra
fordult, az az égieknek is köszönhető.
Tizenegyedik alkalommal rendezték meg Várgesztesen a
Lovagi Játékokat, ami a tavalyihoz hasonlóan a falu jól
szervezett és lebonyolított rendezvénye volt.
Bár a délelőtti eső sokakat elriasztott az programok felkeresésétől, és még a hivatalos megnyitót is a nagy sátorban
kellett megtartani, de onnantól kisütött a nap, és ideális idő
várta a magyar és török seregek, valamint a kísérőprogramok látogatóit.
Hetek óta készülődtek a gesztesi gyerekek szüleikkel, hogy
nemesi hölgy és apród lovag felszereléssel vehessenek részt
a játékokon, így hosszú sorban érkeztek a megnyitóra, illően kísérve Czunyiné Bertalan Judit, országgyűlési képviselőt, Rising Károlyné helyi és Igó István vértessomlói polgármestert. A szónokok a település lakóinak összefogását
méltatták beszédükben, s arról sem feledkeztek meg, hogy
a szombati esemény színvonalát dicsérjék, ami valóban
sok-sok élménnyel szolgált kicsiknek, nagyoknak egyaránt.
Sokan voltak kíváncsiak a XVI. századi fegyverek, ruházatok és felszerelések bemutatójára, és a legkisebbek is kiválóan szórakoztak a nagysátorban a Maszk Bábszínház vásári játékán. Itt egyébként rendhagyó könyvbemutatóra is
sor került. A MANÓ könyvek sorozat legújabb meséje Irány
a Vértes és a Gerecse címmel jelent meg, s a szerzők is jelen

voltak dedikálni a Várgesztesről is szóló kötetet.
A bemutatók sorában felléptek a Fresco Bello zászlóforgató
csoport fiataljai, a Szent Sebestyén számszeríjász társaság
tagjai, akik korabeli jelmezekben mutatták be produkciójukat, s nem utolsó sorban a Vaga Banda tagjai, akik immár
többedik alkalommal szórakoztatták a közönséget.
A programok között kirakodóvásár, arcfestés, ólomöntés, és
házi kézművestermékek várták a nap vendégeit, de volt
kisállat simogató, íjászkodás, meg még sok minden, kikapcsolódást szolgáló érdekesség.
Persze a nap legnagyobb érdeklődéssel várt programjára
időközben felkészültek a török és magyar csapatok, hogy
hosszas ágyúdörgést és puskaropogást követően megkezdődjön a vártámadás, ami során az Északi Szabad Hajdúk
katonái és a Gölbasi Vitézi Egyesület harcosai idézték fel a
csatákat, de nem maradt el az ezt követő „zoknicsatás” vártámadás sem – a gyerekek nagy örömére.

Kedves szervezők! Kedves segítők!
A XI. Várgesztesi Lovagi Játékok lakossági közmegelégedettséggel, sikeresen zárult. Ezúton
is szeretném megköszönni mindenki segítő támogatását!
Rising Károlyné polgármester
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TISZTELT VÁRGESZTESI LAKÓK!
A 2014. októberi választásokat követően a Képviselő Testület megvizsgálta, elemezte az akkori helyzetet és lehetőségeket. Községünk fejlesztéséhez a feladatarányos normatívák
mellé folyamatosan kutattuk a többletforráshoz jutás lehetőségét.
A lakókat az önkormányzati kötelező feladatok helyett inkább az érdekli, hogy a család élhetéséhez, a közérzetéhez
milyen intézkedéseket vezettünk be, milyen rendezvényekkel színesítjük a hétvégéket.

Bányásznapi tisztelgés

már a háztáji tennivalóira gondoltak. Naponta hálát adtak,
amikor a kas felért a mélyből.

A várgesztesi családok életében évtizedek óta minden szeptember első vasárnapja ünnep volt, Bányásznap. Szinte nem
volt olyan család, ahol a férfiak révén valaki nem volt érintett ebben a nehéz, embertpróbáló szakmában.

- Amikor itt felállítottuk az üres csillét, azt kívántuk jelképezni, hogy nincs széntermelés, csak bezárt bányák. Egyszer csak jelentkeztek a bányász nyugdíjasok, hogy szeretnének szenet jelképező követ tenni a csillébe, mert nem üres
csille volt jellemző a bányász időkre. Ezért lett újra szén a
gesztesi csillében. Naponta megyünk el az Emlékmű mellett. A kirándulók többsége fotót készít, megbámulják a
csille nagyságát. Az idelátogató szülők beszélnek a gyermekeiknek a bányában végzett munkáról, a nagyobb gyermekeknek a bányai vízbetörésekről vagy a sújtólégrobbanásról. Első időben elcsodálkoztam, hogy 30-40 éves édesapák
honnan tudják ezt. Rájöttem, hogy a bányászok tisztelete
azokon a vidékeken is megvan, akiknek nincs személyes
kötődése a szénkitermeléshez; azonban a tragédiák mindenki figyelmét ráirányítják erre a nehéz szakmára – fogalmazott a falu vezetője.

Ezekkel a gondolatokkal kezdte a Himnusz eléneklését követően bányásznapi megemlékező beszédét Rising Károlyné
polgármester, aki így folytatta: a szénbányászatról Magyarországon múlt időben beszélünk. De nem szabad elfelejtenünk, hogy az energia-igényhez a környezetünkben
feltárt barnaszén milyen nagymértékben járult hozzá, micsoda fejlődést hozott Várgesztes életében. Élő bizonyíték az
építkezés, a technikai eszközök korai megjelenése a háztartásokban. A családok ezt érzékelték, de nap, mint nap láttuk azt is, hogy a férjek, apák és fiútestvérek hajnali 4 órakor indultak Oroszlány vagy Tatabánya irányába kezdetben
kerékpáron, majd később bányászbusszal. Ilyenkor kihúzott derékkal, de általában csendben mentek. Műszakváltások után láttuk a bőrredőkben megbúvó szénpor maradványait, a fájó derekakat. A buszon töltött kis pihenés alatt

Az ünnepi gondolatokat követően a hagyományőrzők helyezték el koszorújukat az emlékhely talapzatánál, majd a
jelenlévők imát mondtak az elhunyt bányászokért.

Megújul a Széna utca
Régi vágya valósul meg a gesztesieknek a közeljövőben, ugyanis hamarosan kezdetét veszi a Széna utca útfelújítási
programja, amiről szeptember közepén ismerhettek meg részleteket az érdeklődők a Faluházban.
Rising Károlyné polgármester ismertette elsőként az előkészítő munkákat, amely során a benyújtott és sikeres TOP-os
pályázathoz kiegészítő támogatást kellett igényelni. A projektre eredetileg elnyert összeg 40 millió forint volt, de a közbeszerzési eljárás során a legkisebb ajánlat is meghaladta az 59 milliót. Ezért pótlólagos forrásért fordult az önkormányzat a regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkársághoz. Az onnan érkező 12 milliót egészíti ki
a falu saját önerejével, több mint 7,5 millióval.
A terveket Busz Tamás képviselő mutatta be prezentációjában, majd a részleteket a kivitelezőket képviselő Patányi Gergely és Szabó Péter ismertette a szép számban jelenlévőkkel, akik elmondták azt is, hogy a munkák 2 ütemben, várhatóan 6 hónapig tartanak majd, de igyekeznek hamarabb végezni. Ez idő alatt forgalomkorlátozásokra kell számítani,
sőt, lesznek időszakok, amikor járművel be sem lehet hajtani a Széna utca adott területére. Az útfelújítással párhuzamosan kerül sor a vízkormányzási és vízrendezési feladatok elvégzésére.
A hozzászólások elsősorban az ott lévő ingatlanok megközelítésének lehetőségeire vonatkoztak, de a két szakember
megnyugtatta az ott lakókat, hogy a kivitelezés során a legkevesebb kellemetlenséget szeretnék okozni, és messzemenően figyelembe veszik az ingatlantulajdonosok kívánságait, hogy indokolatlanul ne okozzanak problémát az ezen a területen élőknek.

Fórumokon és egyedi beszélgetéseken az alábbi fő igények
merültek fel:
- jobb információ áramlás
- turizmus és vendéglátás fejlesztése
- együttműködés kiemelt vállalatokkal, Villaparkkal, Vértesi Erdő Zrt-vel.
- hiányzó beruházások, víz –és úthálózat korszerűsítése
- szorosabb együttműködés a környékbeli falvakkal, régióval.
Minden területen történt pozitív változás, azonban a lassú,
bürokratikus önkormányzatiság, az EU pályázatok bonyolultsága miatt néhány folyamatban lévő munka tényleges
megkezdése és befejezése a következő ciklusban várható.
Két példával mutatom be a lakók visszajelzését, ami őszintén jól esett: A sötét utcákon megvalósított közvilágításról
az első napokban a falu másik végén élők nyilatkoztak pozitívan. A Hivatal kihasználatlan helyisége mini átalakítással irattárrá és ügyintéző irodává vált. Ezzel oldottuk meg,
hogy a Kormányhivatalból helybe érkező ügysegéd, speciális ügyintéző, a körzeti megbízott rendőr,a falugazdász, a
család-és gyermekvédelem munkatársai és a helyi jegyző úr
a hagyatéki egyéni ügyeket diszkréten, elkülönített helyiségben tudja intézni. Apróságnak tűnik, azonban számunkra fontos, hogy az ügyfeleink gondját, problémáját
azzal tudja megtárgyalni, aki segíteni tud.
Helyi költségvetésből kifizettük az Összekötő út költségeinek áthúzódó tételét, elkészült az Óvoda bejáratánál egy
szélfogó, felújítottuk a Hősi emlékművet, irodát és irattárat
választottunk le a kihasználatlan előtérből, hozzájárultunk
a horgásztó partfalának helyreállításához, kiépítésre került
a hiányzó közvilágítás, defibrillátort vásároltunk, kátyúztattunk a Vár utcában, a zöldterület fenntartása érdekében
vásárolt valamennyi gép-és eszköz tárolására új garázst
vettünk, évente fásítást finanszíroztunk és minden hiányzó és szükséges fejlesztendő területen tanulmánytervet rendeltünk, hogy pályázhassunk a megvalósításhoz.

Ezen választási ciklusban számtalan pályázati lehetőséget
hirdettek. Valamennyire pályáztunk, ahol a feltételrendszernek megfeleltünk. Az alábbi többletforráshoz jutottunk: járda felújítás 10 millió, Top Vízrendezés és aszfaltos
út építés 36 millió, Top Turisztika: Keltike ház 50 millió,
Traktor –és más erőgép 13,574 millió, belterületi utak felújítása 13 és 10 millió. Állami pénzből finanszírozták a kültéri Sportparkot és a SzIP = szélessávú internet elérhetőséget,
ingyenes wifi szolgáltatást a Faluházban.
Jelenleg döntésre várunk a Magyar Falu Programban benyújtott 2 témában: Óvodaudvar kültéri játékpark bővítése
(5 millió) és a Falubusz csere ügyében. (13 millió) Ígéretünk
van Magyar Falu Programban, hogy 2020-ban elkészítik a
Közút területén a főutat a Villaparktól az Arany János utca
végéig olyan formában, mint Környe és Vértessomló 2 ház
közötti szakaszát.
A Megyei Önkormányzat felé benyújtottuk további fejlesztési igényeinket.
Öröm, hogy egyetlen peres ügye sincs az önkormányzatnak.
A falu civil szervezetei Várgesztes bemutatása és népszerűsítése érdekében vállalt rendezvényeikre támogatást kérhetnek. A civil szervezeteket és az Egyházat együttesen évi 3,55 millió Ft-tal támogattuk. Az Egyház pályázatait a Hivatal
dolgozói segítségével nyújtják be.
Jellemző fő rendezvényeink, amiket a Német Nemzetiségi
Önkormányzattal és civil szervezetek bonyolítunk: Megemlékezés a Várgesztesről elhurcolt német nemzetiségű lakókra, Hagyományőrző disznóvágás, Gyermeknapi akadályverseny, Pedagógusnap, Csengőnap, Lovagi Játékok,
Búcsú, nyári táborok, Szépkorúak köszöntése. Látogatottságuk 120-160 fő, az idei Lovagi Játékokon 700 fő volt.
A civil szervezetek és itt lakók támogatása miatt töretlen
lendülettel dolgozunk tovább. A munkát nagyban segítette
a lakók Közmeghallgatáson és egyéb fórumokon tett jelzése, észrevételezése és javaslata.

Meghívó!
Lakossági fórum az elmúlt 5 évről!
2019. 10. 08. (kedd) 18 órakor a Faluházban
Köszönöm segítő együttműködésüket!			
Rising Károlyné polgármester

Az Önkormányzati választáson az alábbi személyek indulnak:
Polgármester: Rising Károlyné
Képviselők a szavazólap sorrendjében:
1. Almási István, 2. Hartdégen Ákos, 3. Katzer Ákos, 4. Heim Pálné,
5. Pintér Zoltán, 6. Dr. Hartdégen Helén, 7. Dr. Balázs Gabriella.

