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Minden család érintett volt

Az áldozatokra emlékeztek
Nyolcadik alkalommal emlékeztek a térség polgármesterei, közéleti és társadalmi személyiségei a II. világháborúban elesettek emléke előtt január 25-én Vérteskozma mellett.
Itt harcolt 1945. január 20-31. között az I. Magyar Királyi Huszáralakulat, amelynek katonái két hónapig
tudták tartani a frontvonalat, a túlerőben előrenyomuló szovjetekkel szemben. Január végén indult meg a
Dunántúlon nagy német páncélos erőkkel a Budapest
felmentését célzó támadás. A huszár hadosztály, amelynek fegyvernemként ez volt az utolsó nagy csatája, az
ellenség kemény ellenállását megtörve Kőhányás pusztát közelharcban foglalta el. A huszáralakulat lovasai

két hónapon keresztül tartották a vonalat, ám a túlerőben lévő szovjetek előrenyomulását nem tudták végül
megakadályozni. Mindössze tizenhárman élték túl a
harcokat, és érték el a magyar támaszpontot.
Az eseményen Macsek Lajos, a Vértesi Erdő Zrt. vezérigazgatója, Illés Szabolcs, Csákvár város polgármestere,
Spergelné Rádl Ibolya, Gánt polgármestere, valamint
Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke
idézte fel a történelmi múltat. Az elhunytakért Spányi
Antal megyéspüspök mondott imát.
A megemlékezés befejezéseként a környező települések
polgármesterei, a civil szervezetek és intézmények képviselői helyezték el koszorúikat az emlékhely talapzatánál, köztük Rising Károlyné Várgesztes, valamint Igó
István Vértessomló első embere.

Az alábbiakban a 2020. évi szelektív-, zöld-, és fenyőhulladék szállítási időpontokat tekintheti meg. A dátumokat a korábbi évek gyűjtési tapasztalatai és a hulladék mennyisége alapján határozta meg a szolgáltató.
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Várgesztes község történelmében 1945. jan.6. napja fekete
nap volt, és megemlékezésünk megtartásával az is marad,
amíg falunkban ember él.
Ezekkel a gondolatokkal kezdte visszaemlékezését Gerendai
Sándor csákvári esperes imáját követően vasárnap Rising
Károlyné polgármester a falu első közösségi eseményén.
- 1941. óta fennálló II. világháború alatt sok megpróbáltatás, szenvedés érte az itteni lakosságot. A Vértesben lévő
frontok a rettegés mellett főleg a javak, termények és állatok beszolgáltatása és súlyos élelem hiány miatt sújtotta a
civil lakosságot.
A megszállók politikai gőgjük páratlan gonoszságával már
arra vetemedtek, hogy a hadifogolyszedés a katonákon túl
a civil lakosságot is elérte. Indoklásuk őseink német származása volt. Minden várgesztesi család érintett volt: 61 főt
kényszerítettek és hurcoltak el innen malenkij robotra.
Minden 16-55 éves férfit. Asszonyok, gyermekek és beteg
idősek maradtak a kifosztott faluban – fogalmazott a település első embere.
Pillmann József, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke arról szólt, hogy a Vörös Hadsereg által kiadott pa-

rancs alapján minden német származású, munkaképes személyt mozgósítani kellett, akik kötelesek voltak jelentkezni.
Az un. malenkij robot a gesztesiek számára 1946 májusáig
tartott. Az eltelt hónapok Bajáig meneteléssel kezdődtek,
majd Temesváron és Szegeden folytatódott a gyűjtőtáborokban.
- Nem volt ez más, mint ártatlanok minden indok nélküli
üldözése. Községünkben az ürügyet a lakosság német neve
szolgáltatta – mondta az elnök, aki megemlékezett az I. világégés befejeződésének 101. évfordulójáról is, ami a faluból
12 áldozatot követelt.
Az áldozatok előtti tisztelgésen az önkormányzatok és a
gesztesi hagyományőrzők, valamint érintett magánszemélyek helyezték el a kegyelet koszorúit, mécseseit a hősi emlékmű talapzatánál, az eseményt pedig a Német Kultúregyesület Dalkörének, valamint a kisiskolásoknak az
előadása tette még emlékezetesebbé.
Az elhurcoltatásban érintett a gesztesi családok: Beck, Eck,
Eigner, Grell, Hartdégen, Hauk, Hetzl, Laub, Mahli, Menoni,
Mózer, Pallanek, Pillmann, Richter, Rizing, Schaffer, Schalkhammer, Schlapak, Schmiedt, Tromposch, Wachter, Vánkos, Wend, Wohl.
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Őrzik őseik szokásait
A régi szép időkben a házaknál gyűltek
össze téli estéken az asszonyok a tollfosztáshoz, és ezt a hagyományt idézték fel az óvodában is januárban, immár ötödik alkalommal.
A régi népszokást a segédkező anyukák, nagymamák élvezettel elevenítették fel, az apróságok pedig ugyanolyan
élvezettel és érdeklődve ismerkedtek
vele, mint tették ezt elődeik évtizedekkel ezelőtt.
A tollfosztás lényege, hogy a toll száráról letépdesik a pihéket, melyeket aztán
a dunnák, párnák kitömésére használtak a régmúltban. Az ovisok nagy buzgalommal tépkedték apró kezeikkel a
tollakat, s persze a móka sem maradhatott el, hiszen fújásra szerteszét
szálltak a könnyű pihék.
A tollfosztás mindig is női munka volt, különösen, ha sok lányt kellett kiházasítani a faluban, ugyanis a szülők kötelezettsége volt, hogy a kelengyét biztosítsák a házasulandó leánynak, s a kelengye elmaradhatatlan része volt az ágynemű, amit a tollakról leszedett pihékkel tömtek ki.

Sváb Kupa sorozat
A Sváb Kupa elnevezésű teremlabdarúgó torna 18. sorozata
indult útjára január 18-án Vértessomlón.
Már a bevonuláskor látszott, Kecskéd ugyancsak felkészült: mintegy kétcsapatnyi játékossal érkeztek, valamen�nyien szép szál legények, így magassági fölénnyel, s bő cserelehetőséggel nyitottak 4:0-al a Környe ellen. Következett a
két örök rivális, a Somló-Gesztes rangadója, ami szintén
4:0-al végződött a hazaiak javára. A gesztesiek azonban
láthatóan nem fáradtak el, hiszen ezt követően 11:4-re lelépték Környét. A Kecskéd-Vértessomló összecsapáson nem
volt ekkora gólkülönbség, annál inkább küzdelem, amiből
6:4-re a vendégek kerültek ki győztesen. Kecskéd a Gesztest
is legyűrte 7:5-re, majd az utolsó meccsen a Somló 8:3-ra
verte Környét, így a Sváb Kupa első fordulóját Kecskéd
nyerte, mögötte Vértessomló, Várgesztes, Környe sorrend
alakult ki.
Környén rendezték meg a Sváb Kupa teremlabdarúgó torna
második állomását január 25-én, ahol a felnőtteknél „bejött” a hazai pálya előnyének elmélete.
Igazán forró hangulatú és izgalmas meccseket hozott a délután a felnőtteknél, a hazaiak nyitásként 5-3-ra lépték le a
Vértessomlót, majd a Kecskéd ellen már 2-0-ra is vezettek,
az ellenfél azonban egy idő után összekapta magát és egalizált. Bár még egyszer átpattogott a kecskédiek gólvonalán
a labda, a spori nem adta meg, így maradt végeredményként a 2-2.
Mivel a várgesztesiekkel is 1-1-es döntetlent játszottak a
házigazdák, 5 ponttal az élen végeztek, miután az elmúlt
évek folyamatos kupagyőztese, a Kecskéd hiába verte 5-0ára a gesztesieket, a Vértessomló ellen botlott, és 4-3-as vereséget szenvedett el. Bár a fordulóban szerzett 4 pontja
csak a második helyhez volt elegendő, összesítésben továbbra is az élen áll a Kecskéd.

Bővelkedett fordulatokban a két szomszédvár, a Vértessomló–Várgesztes mérkőzése, időnként még a szurkolók is
nehezen követték, éppen kinek áll a zászló. A Somló nyitott
góllal, aztán az ellenfél nemcsak kiegyenlített, de fordított
is, majd a somlóiak zárkóztak fel sikerrel és vették át a vezetést, ámde kicsivel később a Várgesztesnek ismét sikerült
egalizálnia, majd a meccs végéhez közeledve megszerezte az
utolsó, a 4-3-as győzelmüket eredményező gólját, ami
egyben a forduló harmadik helyére is repítette a csapatot.
Folytatás február 1-jén Kecskéden, majd zárás egy héttel
később Várgesztesen.
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Gesztesi vár törölve

A december 23-i Magyar Közlönyben közzétett döntés értelmében a kormány törölte a várgesztesi, a cseszneki, az ónódi
és a csókakői vár felújítását. Az így megtakarított összeget egyúttal szétosztotta a programban bent maradt kastély- és
várprojektek között.
A 24.hu már 2018 decemberében arról írt, hogy az évek óta csigalassúsággal haladó Nemzeti Kastély- és Várprogramban
akkor még egyetlen felújítás sem volt kész a tervezett 39-ből úgy, hogy a program eredetileg kalkulált 33 milliárd forintos
költségét 57,5 milliárdra emelték, és abból addigra már elköltöttek 14 milliárdot.
A kormány mostani döntésével az már egyértelmű, hogy ha kevesebb pénzt nem is emészt fel a program, végül kevesebb
kastély és vár újul majd meg.

LASSÍTSON!
Egy percet sem nyer, ha a KRESZ előírásainak megszegésével közlekedik a faluban!
Várgesztes Önkormányzata testületi ülésén tárgyalta meg
szakértő bevonásával a családok kezdeményezését, miszerint kerüljön legalább 3 fekvőrendőr a Petőfi utca felújított
szakaszára, mert jellemző a gyorshajtás.
Várgesztes teljes belterületén 30 km/h-ás sebességkorlátozás van érvényben! Az esetleges fekvőrendőr rendszer kiépítése helyén a sebesség 10 km/h-ra csökkenne. Fékezésre

és újra gyorsításra lenne szükség, ami az ott lakókat szintén zavarhatná. A sebességcsillapítás eszközei megakadályoznák a gépi hókotrást, a felújított útburkolat élettartamát lerövidíthetik. Erre fordítandó összeg nem áll
rendelkezésre. Forrás birtokában az utak és járdák állapotának további javítását kívánjuk elvégeztetni, illetve az
ilyen célból kiírt pályázatokra jelentkezni.
A Képviselő-testület döntése értelmében NEM RENDE-

LÜNK SEBESSÉGCSILLAPÍTÓ ESZKÖZÖKET ÚTJAINKRA,
és bízunk a járművezetők józan ítélőképességében, valamint szabálykövető viselkedésében! Arra kérünk minden
gépjárművel közlekedőt, hogy tartsa be a szabályokat, ne
veszélyeztesse a gyalogosokat!
Bízunk benne:
- a várva-várt jó minőségű utak örömöt okoznak és nem
gyorshajtásra sarkallnak,
- mindenki úgy ül a volán mögé, hogy tudja MINDENKIT
HAZAVÁRNAK,
- a szülők példájának követésével valamennyi várgesztesi
gyermek gyalogosan, rollerrel, kerékpárral és gördeszkával szintén szabályosan közlekedik,

- a jogosítvánnyal rendelkezők a megengedett sebességgel
vezetnek!
A LASSÍTÁS következtében összességében többletköltség
nélkül mindenki jól jár! Biztonságban érezhetik magukat
a falunkba érkező turisták, családtagjaink, gyermekeink.
Köszönjük, hogy szabályosan közlekedik!

