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Sok minden megújul a faluban, de a vár nem
Élénk érdeklődés kísérte a gesztesi önkormányzat közmeghallgatását, amelyen elsőként a választók bizalmát köszönte meg Rising Károlyné.
Mint azt a polgármester prezentációja során elmondta, az
önkormányzat a hatályos jogi kötelezettségek alapján kötelező és önként vállalt feladatait a képviselő-testület irányításával és a hivatal dolgozóival, intézményei révén valósítja
meg.
Az idei évben közel 400 millió forinttal gazdálkodnak a tervek szerint, de ez az összeg már tartalmazza a TOP-os és
egyéb pályázatok forrásait is. Az óvoda működtetésére 17
milliót, míg a Faluház üzemeltetésére 32 milliót szánnak.
Az egyik legnagyobb gondja a falunak a vízelvezetés. A
probléma megoldására elkészült a „Várgesztes belterületeit
védő övárok-rendszerhez kapcsolódó Vízrendezési Tanulmányterv”. Az első szakaszra 40 millió Ft vissza nem térítendő összeget nyertek a TOP-ban. Az összeg az Önkormányzat elkülönített számláján van. Ezzel kapcsolatban
többletforrásért fordult az önkormányzat az Irányító Hatósághoz, amit még nem hagyott jóvá. Ez közel 12 millió
Ft. Ennek ellenére az önkormányzat saját forrása terhére
megkezdi a beruházást. A beruházás során a Széna út aszfaltos lesz pályázati forrásból, a Széna úti kereszteződéstől
a Faluházig pedig helyi forrásból.
Folytatásként újabb benyújtott TOP pályázatból kívánják
megoldani az Arany János utca páratlan oldalának árok

rendszerét a bolttól a Malom út felé. Az Összekötő út jobb
oldalán lévő vízelvezető árkot burkolni szükséges a nagy
forgalom, a lezúduló esővíz miatt. A Vár utca tulajdonjogának rendezése után cserélni szeretnék az aszfaltos burkolatot. Más pályázati összegből aszfaltozzák az Összekötő
utat a Vadászdombi kereszteződéstől a Hegyalja útig várhatóan még ez évben, és szeretnék megvalósítani a Somhegy
és Vadászdomb utcák felújítását is. A legnagyobb projekt
keretében várhatóan megújul a falu főutcája, az Arany János utca burkolata a Villaparkig.
A polgármester a továbbiakban szólt a turisztikai fejlesztési tervekről, a tavalyi eszközfejlesztésről, az új játszótéri
eszközök beszerzéséről, valamint az új falubusz várhatóan
nyár végi megérkezéséről.
Rising Károlyné sajnálattal jelentette be, hogy a település
legnagyobb vonzerejével, a várral kapcsolatban született
kormánydöntés értelmében: a Magyar Állam „eláll” a Nemzeti Várprogram keretén belül a Gesztesi vár felújításától.
A közmeghallgatás témái között szerepelt még többek között a helyi támogatások rendszere, a civil közösségek pénzügyi segítése, majd a lakossági hozzászólások következtek,
amik elsősorban a gesztesi vár sorsával, illetve a községháza mögötti terület pihenőpakká alakításával voltak kapcsolatosak.
A közmeghallgatás teljes anyagát a település weboldalának
MOZAIK menüjében tekintheti meg!

Zenés, mesés télűzés
Ismét, immár második alkalommal kedveskedett meglepetésműsorral a gyerekeknek a Német Nemzetiségi Önkormányzat, akiket Pillmann József elnök köszöntött a
farsangzáró programon.
Mint két évvel ezelőtt, most is a Figuraprodukció, azaz
Figura Ede és Márk Sarolta szórakoztatta német-magyar
interaktív műsorával a falu legkisebb lakóit.
A Grimm testvérek gyűjtése alapján készült zenés mesejátékban, A brémai muzsikusokban négy állat – a szamár, a
macska, a kutya és a kakas – egy életre szóló igaz barátságot köt egymással. Mindegyikőjük a saját bőrén tapasztalja meg az emberi kegyetlenséget – és kiszolgáltatottságot.

Közel két éve írtunk a várgesztesi Cseke Norbertről abból az alkalomból, hogy a megyei Szent Flórián napon a
város érdekében kifejtett szakmai tevékenységéért Tata elismerő díszemléklapját vehette át az esztergomi bazilikában. Most ismét hallatott magáról, hiszen a gesztesi ovisokat látogatta meg. Cseke Norbert mesélt a tűzoltók
munkájáról, a felszerelésekről és azok használatáról, a tűzoltó készülékekről, s miközben maga is beöltözött, a
gyerekek is felpróbálhatták a sisakot.
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Tisztelt várgesztesiek!
Várgesztes Község Polgármestereként a koronavírusfertőzés megelőzése érdekében a kormányzati intézkedésekkel összhangban, az alábbi intézkedéseket rendeltem el:
Az önkormányzat által működtetett intézmények közül a Német Nemzetiségi Óvoda és Faluház bizonytalan ideig zárva tart, nem látogatható! (Ugyanez vonatkozik a KLIK által működtetett Iskolánkra is).
A felnőttek számára biztosított házhoz szállított éthordós étkeztetési rendszert fenntartjuk.
Az idős lakosok védelme érdekében az Önkormányzat
felajánlja, hogy a 60 év felettieknek segítünk a bevásárlásban annak érdekében, hogy minél kevesebb legyen a sok emberrel való találkozás. Aki nevével, címével ellátott bevásárló listáját bedobja a Hivatalnál
található postaládába, annak a kért árut másnap a
délutáni órákban a falugondnok fizetés ellenében átadja.
Aki házi karanténba kerül, annak családtagjaira is vonatkozik a szabály! Ebben az esetben telefonon kérek
jelzést a 20 261 8177-re, mert számukra az élelmiszerellátást Önkormányzatunk biztosítja! Ennek részleteit az érintettel kívánom egyeztetni telefonon vagy
E-mailben: polgarmester@vargesztes.hu
Vészhelyzet van! Kérem, vegyék komolyan és tartsák
be a meghozott intézkedéseket! Lassítani kell a koronavírus terjedését, amit csak úgy lehet elérni, ha mindenki megérti, hogy lehetőleg kerülni kell minden személyes kontaktust!
A teendők egyszerűek:
- Mosson kezet minél többször, alaposan, ha nincs
erre szolgáló fertőtlenítőszere, akkor szappannal!
- Tartson megfelelő távolságot, ne érintsen másokat!
- Kérem, csak a legszükségesebb esetben hagyják el
otthonukat! Ne kockáztassák sem maguk, sem mások
egészségét!

- Ne menjenek az orvosi rendelőbe! Ha komolyak a
panaszaik, telefonon hívják fel háziorvosukat!
- Ne most intézzék hivatalos ügyeiket! Amit eddig
nem intéztek el és nem életbevágó, azzal várjanak!
- Bevásárlásaikat tudatosan szervezzék meg, heti
rendszerességgel! Egyszerre csak egy ember menjen
boltba a családból!
- Ha lehet, ne tartsanak még családi összejöveteleket
sem!
- A gyerekeknek most azért kell otthon maradni, mert
tünet nélküli vírushordozók lehetnek! Ez a szülők felelőssége!

Nyomatékosan kérem, hogy a 60 év feletti lakosok egészségük megőrzése érdekében ne hagyják el a tartózkodási
helyüket! Nekik segítünk a meleg étel
házhozszállításával, az alapvető élelmiszerek és gyógyszerek beszerzésében!
Ha megfertőződnek, a betegség lefolyása náluk járhat a legsúlyosabb következményekkel!
FELELŐSSÉGTELJESEN VIGYÁZZUNK
MAGUNKRA ÉS EGYMÁSRA, AKI CSAK
TEHETI MARADJON OTTHON!
A kiadott rendelkezések visszavonásig érvényesek!
Rising Károlyné polgármester
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A koronavírus járvánnyal
kapcsolatos lakossági tájékoztató
A kormány kihirdette a 41/2020. (III. 11.) rendeletét az életés vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést
okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során
teendő intézkedésekről.
1) A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása a magyarszlovén, valamint magyar-osztrák határon.
2) Beutazási tilalom a nem magyar állampolgároknak
Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából, Izraelből és Iránból.
Magyarország területére nem léphetnek be a járvány gócpontjának számító országokból (Olaszország, Kína, DélKorea és Irán területéről) érkező nem magyar állampolgárok. Magyarország területére nem léphet be ugyanezen
országok területéről nemzetközi személyszállítást végző
vasúi jármű, autóbusz, valamint – a leszállás nélküli áthaladás esetét kivéve – polgári légijármű.
3) Hatósági házi karantén A hatóság nemcsak kórházi karanténra, hanem hatósági házi karanténra is kijelölhet potenciális fertőzötteket. Azok a magyar állampolgárok is
hatósági házi karanténba kerülnek, akik Olaszországból,
Kínából, Dél-Koreából és Iránból érkeznek az ország területére, akkor is, ha tünetmentesek. Ők a Magyarországra
való belépés során, egészségügyi vizsgálaton esnek át,
amely eltűrésére kötelesek. Akiknél az egészségügyi vizsgálat az új koronavírus-fertőzés gyanúját állapítja meg, a kijelölt karanténban (pl. kórházi karantén) kerülnek elhelyezésre. Akiknél az egészségügyi vizsgálat során a fertőzés
gyanúja nem merül fel, ők is kötelesek 14 napra lakóhelyükön vagy tartózkodási helyükön hatósági házi karanténnak alávetni magukat. E személyeket a járványügyi hatóság nyilvántartásba veszi, a hatósági házi karanténra
vonatkozó szabályok betartását pedig a rendőrség ellenőrzi. A hatósági házi karanténban tartózkodók ellátásáról
való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata. Azok a magyar állampolgárok, akiknél az
alapos orvosi vizsgálat során az új koronavírus-fertőzés
gyanúja nem merül fel, de nem rendelkeznek Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, a hatóság előírásainak megfelelően elhagyják Magyarország területét
vagy a kijelölt karanténban kerülnek elhelyezésre.
4) A magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányai a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek.
5) Tilos a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatása.
6) Az összehangolt védekezés érdekében rendkívüli szünetet a köznevelési intézményekben (iskolákban, óvodákban)
az intézményvezető, a jegyző, valamint az Oktatási Hivatal
nem rendelhet el saját hatáskörében.
7) Tilos megtartani azt a rendezvényt, amelynek létszáma
zárthelyen 100 főnél több, nem zárt helyen pedig 500 főnél
több. E korlátozás érvényesítése a rendező, valamint a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége,
8) A középiskolásoknak meghirdetett Külföldi Nyelvtanulási Programot felfüggesztjük.
9) A külföldi iskolai kirándulás tilos. A már lefoglalt kül-

földre irányuló iskolai kirándulást le kell mondani.
10) Magyarország területéről kiutasítjuk és kitoloncoljuk
azt a nem magyar állampolgárt, aki a járványügyi hatóság
által elrendelt karantén szabályait megszegi.
11) A magyar emberek védelme érdekében, valamint az
egészségügy, a honvédelem, a rendvédelem, a közigazgatás
működésének biztosítására nem utazhatnak külföldre
(vagy csak az ágazati miniszter külön engedélyével tehetik
azt) az egészségügyi dolgozók, a hivatásos, szerződéses állományú katonák, a tényleges katonai szolgálatot teljesítő
önkéntes tartalékos katonák, a honvédelmi alkalmazottak,
a rendvédelmi hivatásos állomány, a rendvédelmi dolgozók,
az adóhatóság alkalmazottjai, és a kormánytisztviselők. A
minisztériumok esetében külföldi kiküldetés elrendelésére a
miniszter, illetve a miniszterelnök külön engedélyével kerülhet sor.
12) A Magyar Honvédség közreműködik a veszélyhelyzettel összefüggő rendvédelmi intézkedések végrehajtása során, támogatja a rendőrséget és a hivatásos katasztrófavédelmi szervet szakfeladatainak ellátása során. Magyar
Honvédség Egészségügyi Központ Védelem-egészségügyi
Intézetei a NATO Egészségügyi Kiválósági Központtal
együttműködésben az intézkedési javaslatait folyamatosan
megküldi a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős
Operatív Törzs vezetőjének.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ingyenesen hívható zöldszámokat hozott létre a
koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása érdekében.
06-80-277-455
06-80-277-456
A lakossági információs vonalak a hét minden napján 24 órában elérhetők.
A telefonszámok mobil és vezetékes telefonról is
egyaránt tárcsázhatók. A telefonvonalakat az
NNK működteti és szakemberek adnak információt az új koronavírusról. A szolgáltatás célja a
szakszerű, hatékony, időbeni reagálás biztosítása
és elősegítése a megelőzés érdekében.
Kérjük a lakosságot, hogy csak abban az esetben
hívják a zöld számokat, ha az NNK weboldalain
nem kaptak megfelelő választ kérdéseikre.
Az új koronavírusról folyamatosan frissülő információk elérhetők:
https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagitajekoztatok/koronavirus
és http://egeszseg.hu/koronavirus-tajekoztatok

Generációváltás
Több szempontból is rendhagyó volt a 15. alkalommal
megrendezett hagyományőrző disznóvágás Várgesztesen.
A jubileum mellett az adta az egyik különlegességet, hogy
míg eddig az idősebb korosztály tagjai, Schaffer Márton,
vagy Schalkhammer Feri bácsi irányították a munkát, addig most a fiatalabb generáció vette át a sváb disznóvágás
felelősségét. A másik érdekessége az volt a napnak, hogy
idén első alkalommal nem egy, hanem két „áldozat” várta a
feldolgozást.
Két csapat állt neki kora reggel Schalkhammer József és
Kluber Árpád irányításával, s bizony volt indoka a sietségnek, hiszen összességében 290 kg-ot nyomott a két disznó.
Fürge kezek forrázták, perzselték, bontották az állatokat,
és dél körül már meg is kezdődött a bekevert masszák töltése, majd a hurkák, kolbászok sütése.

A veszélyhelyzet megszűnéséig érvényesek
maradnak a lejáró személyes okmányok
A magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányai a kormány által kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig
érvényesek.
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet hatályba lépését, azaz 2020. március 12-t követően lejáró okmányok érvényesek maradnak.
A rendelkezés a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos valamennyi hivatalos okmányára vonatkozik.

Miközben a férfiak az udvaron szorgoskodtak, a hagyományőrző közösség hölgy tagjai Vörös Sándorné elnök vezetésével láttak munkához a konyhában.
60 kiló kolbász, 60 kiló hurka, 100 liter leves, valamint 100
liter toroskáposzta várta délután öt órára a falu apraját
nagyját kóstolóra a szépen terített sportcsarnokban, de bőven maradt tartalék anyag a következő időszak rendezvényeire is.
Rising Károlyné polgármester köszöntötte a megjelenteket,
köztük Igó István somlói polgármestert és helyettesét,
Krüpl Vilmost, Viszló Leventét a Vértesi Natúrpark igazgatóját, a képviselő-testület tagjait, valamint a vértessomlói
nyugdíjas bányászok képviselőit.
A nyitógondolatokat a hamisítatlan sváb disznótor finomságai követték, a jó hangulatot pedig hagyományosan az
ifjúsági és a felnőtt táncosok, illetve a Német Kultúregyesület Dalköre alapozta meg.

Időpontfoglalás szükséges
A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében
2020. március 18-tól csak előzetes időpontfoglalással érkező ügyfeleket fogadnak a kormányablakok, okmányirodák, és minden egyéb kormányhivatali ügyfélszolgálat.
Az elkészült okmányok személyes átvételére az ügyfélszolgálatokon nincs lehetőség, a kormányhivatalok és
járási hivatalok által kiállított hivatalos okmányokat - a
korábban tett rendelkezéstől függetlenül - kizárólag postai úton kézbesítik. A kormányhivatalok, járási hivatalok ügyfélszolgálatain korlátozhatják az egyidejűleg az
ügyféltérben tartózkodó ügyfelek számát.
Továbbra is kérik, hogy az ügyfélszolgálatokat csak halaszthatatlan esetben keressék fel személyesen, ehelyett
válasszák az elektronikus ügyintézési felületeket és telefonon kérjenek tájékoztatást.

