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Legfrissebb
Mivel a járványveszély érdemben csökkent, az óvodák
és a bölcsődék vidéken május 25-től, a fővárosban pedig június másodikától visszatérnek a normális működési rendhez.
Az intézményeknek külön igazolások nélkül is fogadni kell a gyermekeket, egy intézmény a nyár folyamán legfeljebb 2 hétre állhat le. Erre azért van szükség,
mert a szülők szabadsága sok esetben elfogyott.
A digitális tanrend jól működik, ezért a tanév végéig,
június 15-ig érvényben marad, a tanév hossza sem
változik. Június 2-től ugyanakkor engedélyezik az iskolákban a tanulók és a pedagógusok oktatási célú
találkozását. Kiscsoportos konzultációkat, illetve
egyéni felkészítést tarthatnak, amennyiben annak
célja az elmúlt hónapokban tanultak rendszerezése,
megerősítése, az esetlegesen lemaradó tanulók felzárkóztatása.
Engedélyezik a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátását is. Június másodikától megváltozik a gyermekfelügyelet rendje: már nem csak egyes kijelölt intézményekben, hanem valamennyi iskolában meg kell
szervezni az adott intézménybe járó gyermekek felügyeletét.
Külön feltételek és igazolások nélkül fogadni kell a
gyermekeket és a tanulókat. Ezt a gyermekfelügyeleti
rendet június 26-ig kell megszervezni és fenntartani.
A felügyeletben résztvevők számára június 2-a és 15-e
között elsősorban felzárkóztató, a tanulásokat támogató tevékenységek szervezendőek, június 16. és 26.
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között már a következő tanévre való felkészítésre kerülhet sor, de intézményi hatáskörben napközis táborok is szervezhetőek az alapvető járványügyi szabályok betartása mellett.
A Vízmű ismét végez helyszíni munkálatokat a kijárási korlátozás enyhítése okán. Az ügyfélszolgálati
irodák azonban továbbra is zárva vannak.
Így az ingatlanok meglévő vízmérőinek esedékes cseréjét vagy plombálását, illetve új bekötéseket is elvégzi
a társaság. Ismét végeznek hálózatellenőrzési munkálatokat, tulajdonosváltozásokkal összefüggő ellenőrzéseket, és az átadási pontokon lévő technikai vízmérők leolvasását.
Az ÉDV felhívja a figyelmet, hogy ügyfélkapcsolati
irodáikat továbbra is zárva tartják a felhasználók és
dolgozóik védelme, és a fertőzésveszély kockázatának
csökkentése érdekében. A Vízmű ügyfélkapcsolati
munkatársai azonban továbbra is várják a fogyasztók
megkeresését a társaság elérhetőségein.

2020. JÚNIUS

VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Sváb gyökerekkel érkezett az új jegyző

Több mint 500 kiló papír gyűlt össze a falu május
végi akciója során.
A Sági Richárd vezette klasszikus, rezes quartett felállású együttesben a zenepedagógus mellett Kovács Levente és Marx Péter István (Várgesztes), valamint
Orlovits Martin (Vértessomló) játszik, akik az elmúlt
időszakban több karantén koncertet adtak Tatabányán és Oroszlányban, ahol TV felvétel is készült róluk.

Új jegyző irányítja a Vértessomlói Közös Önkormányzati
Hivatalt és Várgesztesi Kirendeltségét. Auer Zsolt a munkáját Tatabányán folytató Szennay Istvánt követte a hivatali
székben.
A 29 éves szakember Tatabányán született. Általános és középiskolai tanulmányait Oroszlányban végezte. Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerezett jogi
diplomát, jelenleg Tatán él párjával.
Az egyetem elvégzését követően a Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály, Jogi és Perképviseleti Osztályán dolgozott
több mint 3 évig.
- A jegyzői hivatás mindig is foglalkoztatott, így kiváló lehetőség nyílt számomra a meghirdetett pályázat kapcsán, s

mivel apai ágon pusztavámi sváb származású vagyok, különösen felemelő érzés, hogy két németajkú település jegyzői feladatait láthatom el. Származásom okán különösen
fontosnak tartom a magyarországi német nemzetiség kultúrájának ápolását, megőrzését. Családom generációk óta
rendszeres résztvevője a vértessomlói Sarlós Boldogas�szony-napi búcsúnak, ezért a környék mindig is kiemelkedő szerepet töltött be életünkben.
- Munkám során továbbra is szeretném előnyben részesíteni a gyors, hatékony és humánus ügyintézést, természetesen a megfelelő jogszabályi keretek között. Szolgálni kívánom a lakosság érdekeit és mindkét település fejlődését
– fogalmazott bemutatkozása során Auer Zsolt.
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A tizenkilenc megyében május 25-től visszaállt a járványügyi veszélyhelyzet előtt megszokott ügyintézési rend, vagyis előzetes időpontfoglalás nélkül is felkereshetők a megyei kormányablakok és kormányhivatali ügyfélszolgálatok.
Az ügyfelek és ügyfélszolgálaton dolgozó kollégák egészségének védelme érdekében az ügyfélterekben továbbra is a
megfelelő és javasolt óvintézkedések betartása mellett lehet tartózkodni. Az ügyfelek csak korlátozott létszámban, az
arcot és orrot eltakaró maszkban, egymástól megfelelő (1,5–2 méter) távolságra tartózkodhatnak a kormányablakban
és egyéb ügyfélszolgálati ügyfélterekben.
Fontos kiemelni, hogy a legtöbb hivatali ügy otthonról, számítógép segítségével is intézhető a megújult magyarorszag.
hu (mo.hu) oldalon.
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A vonatközlekedés folyamatos és zavartalan volt, így, mivel
ott vagyok állásban, végig dolgoztunk – kezdte az elmúlt
két hónap, és mostani mindennapjaik történéseinek összefoglalóját a település ismert amatőr művésze, Talabér Angelika.
- Persze ez az idõszak mindenkinek nagyon nehéz. Mi sem
vagyunk ez alól kivételek. Elmaradtak a programok, kiállítások. Minden tervezett esemény felborult. Így, ebben a
helyzetben a pici unokánkhoz sem mertünk elutazni, nehogy baj legyen. Sajnos már nagyon régen nem találkozhattunk emiatt. Reméljük, hamarosan láthatjuk egymást!

- A munkánk során és a buszon való közlekedés alatt maszkot viselünk. Sokat fertőtlenítjük, mossuk a kezünket. A
munkavégzés során használt eszközöket is rendszeresen
fertőtlenítjük. Ennyi, amit tudunk tenni ebben a helyzetben. Amit még fontosnak találunk: vitaminokat szedünk
és igyekszünk minél egészségesebben táplálkozni. Bízunk
abban, hogy minél hamarabb helyreáll minden.
Mindenkinek nagyon jó egészséget és minden jót kívánok
– fogalmazott Talabér Angelika.

Biciklik

Vigasztalhatatlan volt. Újra kutyagolni?! Ismét kuporgatni?! Hosszas
tépelődés után végül elszánta magát.
Miként a mesebeli szegénylegény, érzékeny búcsút vett özvegy édesanyjától és húgától, s tarisznyájában talán három szem hamuban sült
pogácsával útnak eredt, hogy Budapesten próbáljon szerencsét. Évekkel
később ott ismerkedett össze majdani
anyukámmal.

A kísérőképet Angelika készítette.
láttam, a kerékpár sehol. Kénytelen
voltam busszal hazautazni. Bizony
az én bicajomat is ellopták, mint
apukádét, még Rákosi alatt...

Gyalázatos tolvajlásnak köszönhetem
az életem.
Történt ugyanis, hogy a még legény,
majdani apukám hónapokon át gyalogosan tette meg az utat szülőfaluja,
Rábasömjén és a munkahelyet kínáló
város, Sárvár között. Megelégelvén a
talpalást, fogához verte a garast, ös�szespórolt egy biciklire valónyit. A
pompás Csepel kerékpár megvásárlása után, délceg tulajdonosként fütyörészve nyomta a pedált az oda-vissza
tizenkét kilométeres távon. Boldogsága csaknem egy teljes hétig tartott.
Hanem egy baljóslatú napon, munkaidő végeztével rémülten tapasztalhatta: valaki elkötötte kedves
drótszamarát.
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Félelem az ismeretlentől

Mi nem voltunk karanténban

- A bevásárlást is igyekeztünk és igyekszünk minél kevesebb alkalommal, minél gyorsabban megejteni. Anyukám
nem megy sehová. Itthon tesz-vesz. Mi elintézzük amit
kell. A munkán kívül mi sem utaztunk sehová. A közeli
erdőbe azért, ha szabadidőnk engedi, sokszor kimegyünk a
kutyákkal. Igyekszünk olyan utakat választani ahol nem
járnak sokan. Hétvégén ha sok a kiránduló nem is megyünk jelzett utakon, ott kevésbé futunk össze másokkal.
A séták és a kertben töltött idő alatt sokat fotózom. Imádom a természetet, így a lehető legjobb helyen lakunk. Nap,
mint nap tudom a kis madarakat, növényeket csodálni.
Számomra ez megunhatatlan! Boldog vagyok, hogy láthatom és megörökíthetem ezt a sok szépséget!!
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Sosem mertem rákérdezni: utóbb helyesnek tartotta-e a döntését? Nem
öröm szembesülni elhibázott lépéseinkkel. Féltem: füllentésbe kergetem,
vagy ami még rosszabb: kimondja az
igazságot.
Csak azt tudom, hogy sosem volt
olyan felszabadult, annyira önmaga,
mint amikor évente, egy-egy hétre
visszalátogattunk a családdal szülőfalujába. Ott volt apu igazán elemében. Olyankor a hanglejtése is megváltozott, még a tájszólása is
visszatért.
A napokban felhívott telefonon
Rábasömjénből az unokanővérem.
- Bementem biciklivel Sárvárra vásárolni - kezdte a történetét. - Aztán
meglátogattam öreg barátnőmet, aki
a vírus miatt még maszkkal sem
mert otthonról kimozdulni. Egy
órácskát töltöttem nála. S amikor kijöttem a házából, az udvarán ijedten

- Elképesztő - hüledeztem.
- Három nappal később - folytatta
unokatestvérem -, megint mennem
kellett a Sárvárra. És képzeld! Az üzletnél ott volt a biciklim. Épségben,
sértetlenül. Ahova még múltkor magam lakatoltam. Csak éppen elfelejtettem...
- E szerint megvan? - kérdeztem álmélkodva.
- Igen - felelte gondterhelten. - De ez
már tudod, hogy mit jelent? Elindultam a szenilitás lejtőjén...
- Ugyan, dehogy - igyekeztem lelket
önteni belé. - Vigasztaljon a tudat,
hogy neked legalább nem kell Pestre
költöznöd, mint annak idején apunak.
Négyessy Zita

Minden információ a
járványról, a kormány
rendelkezéseiről, a helyi
intézkedésekről:

www.vargesztes.hu

2020. március 14-től megváltozott az élet Magyarországon, így Várgesztesen is.
A március 7-én megtartott Sváb hagyományőrző Disznóvágáson csak 2 változás volt: A nagy érdeklődésre való tekintettel egy helyett két disznót öltek le, dolgoztak fel két
fiatal böllér vezényletével. Több mint 200 fő elfogyasztotta
a finom ételeket és késő estig baráti beszélgetéssel múlatták
az időt. Ennek témája, hogy kinek mikor érkeznek a gyerekei húsvétra, mit sütnek, mi lesz a májusi főző verseny
menüje, ki állít májfát, milyen lesz a műsor a pünkösdi
májfadöntésnél. Nagyon kevesen távoztak a vacsora után,
a többség örült és kihasználta a találkozást.
A következő hetekben már tudhattunk a kínai járványról.
A kormány bejelentésével minden fenti terv szertefoszlott.
A hírekben szereplő képek döbbenetesek voltak, de legalább
annyira rossz a mai napig, hogy nincs olyan információ,
amelynek a cáfolatáról ne olvasnánk. A bizonytalanság
szerintem rosszabb, mint a biztos rossz tudata.
Sorra jöttek az Önkormányzat által betartandó kötelező intézkedések, amelyekhez a forrást nekünk kellett biztosítani.
Ezeket kötelezően a honlapon és plakátokon jelentettük
meg. A várgesztesi idős lakók betartották a korlátozó kijárási tilalmat, az udvarukból sem jöttek ki, ezért a postaládákban dobott lapokról értesült a lakosság a hírekről.
A családokon kívül a falugondnok intézte a nagybevásárlást, gyógyszer kiváltásokat. Saját magam láttam a boltban a raktárkészletet, amellyel a Nedermann család biztosítani tudta volna kritikusabb állapot esetén is az alapvető
élelmiszereket.
Az első időszakban tudomásunk szerint senki nem veszítette el a munkahelyét. A kisgyerekek élték meg nehezen a
bezártságot.
Mivel testületi üléseket sem tarthattunk személyes érintkezéssel, folyamatosan éltünk a net lehetőségével. Polgármesteri felhatalmazással a belterületi utak lezárását és a külterületi utakon való közlekedést engedélyeztem a
kirándulóknak. Ezt is a testülettel egyeztetve tettem, ami
alapján a képviselők a turisták irányításának minden eseményét megtervezték és levezényelték az önkormányzati
dolgozókkal és a „Gesztes védőkkel”. Ők azok, akik ünnepnapokon, szabadidejükben családjuk helyett velünk dolgoztak Várgesztes alatt a turista parkolóban. (Útjelzőtáblák,
szállítás, térképek, Kéktúra pecsételő hely, stb). Egyikünk
sem értette, hogy miért kell friss levegőért a fővárosból,
Győrből és a Gerecse erdei mellől, Tatabányáról éppen hozzánk jönni. Az első 1000 fős hétvégi turista áradat után – a
gesztesi lakók védelme miatt – jobbnak láttuk szervezett
formában kívül tartani a mozogni vágyókat, mint egyetlen
boltunkban kockáztatni a vírus átadás lehetőségét.
Kormányrendelet szerint a maszk használata célszerű volt,
majd kötelezővé vált. Valamennyi háztartásnak biztosítottunk sebészeti maszkot. Család felajánlása mellett vásároltunk mosható, vasalható maszkokat, amiből 2-2 db-ot
kaptak a betegek és a közfeladatot ellátók. Kéz –és felület
fertőtlenítőt a járvány bejelentése után haladéktalanul vettünk a Faluház, Óvoda és Hivatal részére, és folyamatosan
pótoljuk (pl. buszmegálló fertőtlenítése okán).
Riadalmat keltettek a hatósági karanténba helyezetteknél
kitett piros cédulák. Tudomásunk szerint nem volt és most
sincs COVID-19 fertőzött nálunk. Karanténba azok a személyek kerültek, akik külföldről hazajöttek, vagy szállít-

3

mányozó cégnél dolgoznak, vagy bizonyíthatóan a tatabányai kórházban tartózkodtak betegként és találkozhattak
vírushordozókkal. Sajnálatos tény, hogy a karantén elrendelését követő 7. napon kaptunk csak értesítést. Szerencsére
nem tudunk pozitív tesztekről.
A várgesztesi egészségügyi dolgozók, mentősök, tűzoltók
és más közfeladatot ellátók egyike sem betegedett meg, holott végigdolgozták ezt az időszakot!
Az elhúzódó járványveszély miatt várgesztesi vállalkozók,
családok és személyek kerültek nehéz helyzetbe. Problémájuk megoldását nem utalták önkormányzati hatáskörbe,
ezért nem tudjuk a számukat sem. Tudunk a rövidített
munkaidővel párhuzamos alacsonyabb jövedelemről, munkahely elvesztésről.
A járvány idején tanúsított magatartás miatt ezúton is
megköszönöm a falu lakóinak a kötelező szabályok maradéktalan betartását, a józan ítélőképesség alapján meghozott mértéktartó döntéseiket.
Példaértékű, hogy a fiatal generáció tagjai a saját családjuk
és rokonaik ellátása, támogatása mellett nagy számban jelentkeztek önként segítő munkára.
Úgy ítélem meg, hogy Várgesztes lakói minden tőlük telhető megoldással uralták a helyzetet és csak töredék támadott
minket intézkedéseinkért. Kaptunk hideget-meleget. Elviseljük, mert összességében betegség nélkül átvészeltük az
eddig időt. Nagyon sajnáljuk, hogy a számunkra illetékes
kórházakban – valószínű a védőfelszerelések és korrekt információ hiány miatt – jelenleg sincs teljes nyitás, így 60-70
km-re kell utazni. Jobbulást kívánunk a betegeknek és arányaiban nagyszámú beteg egészségügyi dolgozónak!
Május 25-én nyitott az Óvodánk, június 2-án az Iskolában
folytatódik a digitális képzés kombinálva a gyermek felügyelet módszerével. Étkezést mindenkinek biztosítunk,
aki kéri akár megy iskolába, akár otthon marad. Meghirdetjük a nyári tábort.
A közösségi tér zárlati tilalma miatt nem nyílnak meg a
kulturális részlegek a faluházban. A sportolás lehetséges
biztosításával meghatározott időben a Sportcsarnokot
igénybe vehetik a fiatal csoportok. Minden helyen biztosítjuk az elrendelt higiénés szabályok szerinti működést. Ezek
megszegése kizárással jár.
Elmaradnak a nyárra tervezett programok. A központi tilalmak oldása után egyeztetjük, hogy mikor, milyen összevont közösségi programok szervezhetők.
A hazánkban népszerű francia Robert Merle Malevil utópisztikus regénye aggódó hittel tekintett az emberiség jövőjére. A regény cselekménye 1977-ben játszódik, néhány fejezete a különböző felfogású és gondolkodású emberek
együttéléséről szól, a helyzet és jellemfestő megjelenítése az
elmúlt hónapokban gyakran eszembe jutott.
Ha azt vizsgálom, hogy hozott-e valami jót is Várgesztesnek a járványhelyzet, akkor egyet biztosan.
A TOP Vízrendezési pályázat Széna úti építkezése a tervezések, engedélyezések és közbeszerzési procedúra után éppen
ebben az időben kezdődhetett. A vállalatokat érintő megkötések ellenére a VértesÚt Kft-vel felvállaltuk, hogy induljon
a kültéri beruházás, a dolgozóik kellő távolságban lesznek.
Minden bizonnyal az augusztus 15-i határidőt az út –és
vízrendezéssel együtt tartani tudják.
Valamennyiüknek jó egészséget és további türelmet kívánok a járványveszély idején is!
Rising Károlyné PM

