4

GESZTESI KRÓNIKA

X. évfolyam, 7. szám

Harminc év a falu szolgálatában
A közelmúltban köszöntötték Wohl Károlynét (Erikát)
a községházán 40 éves közszolgálati jubileuma alkalmából. A négy évtizedből 30 évet dolgozott a várgesztesi
hivatalban.
Mint azt az ünnepelt elmondta, 1983 szeptemberében
érkezett Várgesztesre helyben élő férjével, akivel itt
alapítottak családot. Két lányuk született, akik ma
már saját életüket élik, mindketten egyetemet végeztek.
Férjének sajnálatosan korai halálát követően nehéz,
küzdelmes évek vártak a családra, de az összetartozás
és kitartás átsegítette őket a mindennapi nehézségeken.
Nagy kihívás volt számára, amikor sok-sok évvel
ezelőtt pályázott a gazdálkodói feladatok elvégzésére.
Az önkormányzatiság a 90-es évek elején kezdődött
azzal, hogy önálló hivatalokat hozhattak létre a
települések. Meg kellett ismerni és meg kellett tanulni
az önálló működés és gazdálkodás minden előnyét,
hátrányát. Nem volt könnyű az út, de amit lehetett
a legjobb tudása szerint próbált kitapasztalni és
elvégezni. Az évek során minden lehetőséget meg
kellett ragadni, hogy a falu fejlődhessen, szépüljön és
gyarapodhasson.
- Örülök, hogy ennek az elejétől fogva részese lehettem,
és a mai napig az lehetek. Több polgármesterrel és
képviselő-testülettel dolgozhattam együtt. Mindig a
legjobb tudásom szerint próbáltam teljesíteni, a falu
érdekeit szem előtt tartva. Büszke vagyok, hogy
munkámmal segíthettem és segítem a beruházások
megvalósítását, a most folyó beruházások sikeres
befejezését, az úttörőként megvalósított közművek
beruházásait, Gesztes szépülését, a fiatalok letelepedését. Hiszem, hogy munkámmal hozzájárulhattam
és könnyebbé tehettem az itteni emberek életét,
mindennapjait. Hálás vagyok, hogy befogadtak, és a
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mai napig megtisztelnek bizalmukkal. Bár a gazdálkodási feladatok tartoztak-tartoznak hozzám, de ez a
hivatás ennél sokkal többről szól, hiszen mindenben
próbálok az emberek segítségére lenni, és remélem, ezt
az itt élők is így érzik. Rövidesen nyugdíjba vonulok,
de egy kicsit még szeretném a hivatásomat folytatni.
Szeretném a fiataloknak átadni a tudást, amelyre
az évek során tettem szert. Örülnék, ha a település
fejlődését és biztonságos működését munkámmal
még egy ideig segíthetném. Köszönöm az eddigi
bizalmat mindenkinek, aki a munkámat az évek során
segítette és továbbra is segíteni fogja. Amíg úgy érzem,
hogy szükség van a tudásomra, tapasztalatomra, és
számítanak rám, folytatom az utam Várgesztesért
és minden itt élő emberért, ahogy eddig is tettem –
fogalmazta meg ars poeticáját Wohl Károlyné.

A kormánydöntés szerint továbbra is kötelező a maszkhasználat, a száj és az
orr eltakarása a tömegközlekedési eszközökön, az üzletekben, valamint egyes
közösségi terekben, és maszkot kell viselniük a vendéglátóhelyeken dolgozóknak.
A hat éven aluli gyermekekre ez a kötelezettség nem vonatkozik.
Feloldották az idősek vásárlási időszakát is, 9 és 12 óra közt már nem csak a 65
év felettiek vásárolhatnak az élelmiszerüzletetekben, drogériákban, piacokon és
gyógyszertárakban.
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Hamarosan elkészül
A terveknek megfelelően halad a beruházás a Széna utcában – tájékoztatott Rising Károlyné polgármester.
Mint arról beszámoltunk, sikeresen pályázott a falu a Várgesztes csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése című
TOP-os forrásokra, aminek eredményeképpen meg is kezdődtek a munkák áprilisban.
A szakemberek már túl vannak az útalap elkészítésén, helyére kerültek a szegélykövek, a napokban pedig már
az aszfaltréteget terítették a Széna utcában.
- Nagyon boldog vagyok, hogy jól halad a beruházás, és végre sikeres lesz a vízrendezés. Így megoldódik az
erdőből lezúduló vizek elvezetése a gesztesi horgásztóba és a Gesztes patakba – mondta a településvezető.

A kormány 180 nappal meghosszabbította a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, vagy annak megszűnését követően 15 napon belül lejáró okmányok érvényességét.
Az erről szóló törvényjavaslat elfogadásával
egyéb jelentős könnyítések is életbe lépnek, amelyek
nem csak a kényelmes, hanem a hatékonyabb és
gyorsabb ügyintézést szolgálják.
A koronavírus járvány elleni eredményes védekezés részeként a kormány meghosszabbította a
veszélyhelyzet alatt lejáró okmányok érvényességi

idejét annak érdekében, hogy a járvány ideje alatt
csökkentse az ügyfélszolgálaton a személyes találkozások számát. A bevezetett intézkedések
eredményeként kormányablakok ügyfélforgalma
a veszélyhelyzet ideje alatt mintegy 2,4 millióval
kevesebb volt, mint 2019 azonos időszakában.
Jelentős könnyítés továbbá, hogy a legtöbb elkészült okmányt – a veszélyhelyzet lejártát követően is – postai úton kézbesítik az ügyfeleknek,
azokért tehát nem szükséges bemenni kormányablakokba.
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90 éves korában köszöntötték Beck Jánost

Beck János (1930.) születése óta él Várgesztesen. Családja
körében köszöntötte őt a falu nevében Rising Károlyné
polgármester és a Várgesztesi Hagyományőrzők vezetője, Vörös Sándorné.
Takaros házuk és kertjük, szorgalmuk közismert.
Villanyszerelőnek,
majd
kereskedőnek
tanult.
Gyerekkora óta aktívan részt vett a háztáji és földeken
végzett munkában. Igazi vágya akkor teljesült, amikor
a traktorvezetést felválthatta hivatásos gépjármű
vezetői jogosítvány birtokában a buszvezetésre. Az
Oroszlányi Szénbányák megbízásából a MÁVAÚT
szerződéses járatát vezette Kristóf Ferenc és Pillmann
Ferenc gesztesi váltótársakkal 3 műszakban. A Vértes
Volántól ment nyugdíjba 1990-ben. Munkáját 3
Kiváló dolgozó kitüntetéssel ismerték el és átvehette az
„1 millió fölötti balesetmentes kilométer” elismerést.
A helyek és távolságok nem változtak Várgesztes és
Oroszlány között, csupán egyre jobb Ikarusz buszon
tudta vinni a földalatti vagy szakipari munkát végző
gesztesieket a „bányászbuszon”. Minden gép, szerszám,

mozgó alkatrész felkeltette a figyelmét, amit tudott
maga oldott meg rendezett garázsában.
A polgármester megköszönte azon gyerekek nevében
a türelmes válaszait, akik a gépei mellett somfordálva
mindenre kíváncsiak voltak. A részletes magyarázatok
után huncutságból összekente őket gépzsírral, amiért
senki sem haragudott. Szülei gazdálkodtak, állatokat
tartottak. Nagyanyja és édesanyja kiváló főzztje/ételei
és példaértékű vendégszeretete miatt gyakran voltak a
tisztaszobában vendégeik főleg Budapestről. Ilyenkor
a kicsi János is kérdezett és pontosan megszemlélte
az akkor ritkaságszámba Várgesztesen felbukkanó
személygépkocsikat.
24 évesen vette feleségül Mózer Máriát, akivel azóta
is boldog házasságban élnek. Egy lányuk és egy fiúk
született, 3 unokájuk és 7 dédunokájuk van. Ő a
várgesztesi szépkorúak 2. legidősebb tagja. A kertben
egyre ritkábban látható, de kapun keresztül aggódva
és sóvárogva figyeli quadon, kerékpáron vagy rolleron
száguldó dédunokáit.

Marad az e-recept!
Az Országgyűlés döntése értelmében a veszélyhelyzet megszűnését követően is - időkorlát
nélkül - megmarad az e-receptek egyszerűsített kiváltási módja, amelyhez a beteg tajszámának megadása mellett a kiváltó személyazonosságának hitelt érdemlő igazolására
van szükség.
A telemedicinális ellátások lehetősége is megmarad a veszélyhelyzet után, így az ellátás
sajátosságait és orvosszakmai indokoltságát figyelembe véve továbbra is lehet a beteg
távollétében előszűrést végezni, diagnózist vagy terápiás javaslatot felállítani, távmonitoringot
folytatni, gyógyszert rendelni, vagy védőnői gondozást ellátni távmonitoring eszközökkel
és egyéb infokommunikációs technológiák révén hozzáférhető információk alapján.
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Trianon emlékművet avattak

Hat évvel ezelőtt, 2014-ben avatták fel az első emlékművet a gesztesi lokálpatrióta, Almási István kertjében az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére.
Június 6-án pedig sor került a második emlékhely
felavatására, amit a trianoni diktátum 100. évfordulója
alkalmából készített az egykori települési képviselő.
Az ünnepségen Vitéz Nagy Miklós, a Vitézi Rend megyei
törzskapitánya idézte fel a történelmi Magyarország
megcsonkításához vezető eseményeket: A párizsi
béketárgyalásokra 1919. december 1-jén érkezett a
meghívó. A következő esztendő elején érkezett a magyar
békeküldöttség Párizsba. Vezetője gróf Apponyi Albert
volt. A békekonferencia Legfelsőbb Tanácsa január közepén fogadta a magyarokat, és átadta a békefeltételeket.
A magyar delegációt a tárgyalásokon gróf Apponyi
Albert vezette. Szigorú értelemben vett tárgyalás
nem folyt, az Antant képviselői fogadták a magyar
küldöttséget, és egyszerűen közölték vele a feltételeket.
Ezután átvették a magyar álláspontot tartalmazó
dokumentumokat, majd pár nap múlva – lényegében
anélkül, hogy figyelembe vették volna a magyar
érveket – közölték a döntést. A békeszerződés eredményeképpen a Magyar Királyság elveszítette területének több mint kétharmadát (az ország területe
282 000 km2-ről 93 000 km2-re csökkent). Lakóinak
száma 18,2 millióról 7,6 millióra esett vissza. Mintegy
3,3 millió magyar rekedt kívül az új magyar állam
határain, azaz magyarok kerültek szülőföldjükön
kisebbségbe.

Az emlékező gondolatokat követően Almási István és
felesége, Éva asszony leplezte le az emlékművet, majd a
református egyház lelkészei mondtak imát.
Az avatóünnepség zárásaként a jelenlévők, az Almási
család, Rising Károlyné polgármester és Auer Zsolt
jegyző, a helyi hagyományőrzők, a Vitézi Rend,
valamint a református egyház képviselői helyezték el
koszorúikat az emlékhely talapzatánál.

