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Újra együtt
Mintegy másfél éves kényszerszünetet követően
július közepén ismét élettel telt meg a vértessomlói
Bányász Nyugdíjas Szakszervezet székháza, ahová
megérkeztek a várgesztesi tagtársak mellett az oroszlányi, Mór-pusztavámi és tatabányai társszervezetek
képviselői is.
Mint azt Imeli János elnök elmondta, oly hosszú
idő után örömteli volt újra együtt látni a közösségek
tagjait, és a szalonnasütéssel meghirdetett esemény
alkalmat adott arra, hogy újra találkozzanak a régi
ismerősök, megbeszélve az elmúlt időszak bezártságának tapasztalatait.
Az idén a megalakulásának 37. évfordulójára emlékező alapszervezet önkéntesei már koradélután szorgoskodtak a közösségi házban, tüzet gyújtottak, szeletelték a jófajta szalonnát, előkésztették az asztalokat,
székeket, hogy illő keretek között fogadják vendégeiket.

2021. AUGUSZTUS

VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Erzsébet tábor
Három turnusban, 21, 26 és 25 gyermek töltötte
vakációját júliusban az önkormányzat napközis
táborában, ahol gazdag programsorozat biztosította a fiatalok gondtalan kikapcsolódását.

ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTÉS

Mint azt Geiszt Róbert, a Faluház vezetője és a
táborok tematikájának összeállítója elmondta,
már az első napon felhívták a figyelmet a higiénés és egyéb szabályok betartására. A hét során
napi négyszeri étkezést biztosítottak a résztvevőknek, és törekedtek arra, hogy a tematikus
programok a játszva tanulást és a közösségépítést is szolgálják.

A CSENGŐNAP IDŐPONTJA: 2021. augusztus 21. (szombat) 15 óra.
A meghívót és a részletes programot augusztus közepén
a postaládájában találja.

A fiatalság titka

„Százhuszonkét évével Jeanne Calment volt az egyik
leghosszabb ideig élő nő. Calment olyan életet élvezhetett, amilyenre mindannyian vágyunk: egészen az
utolsó pillanatig egészséges maradt. Az öregedés és a
halál az élet természetes velejárója, az azonban, hogy
hogyan élünk a halálunkig, csak rajtunk múlik.
Most és az utolsó éveinkben egyaránt élhetnénk jobb
és teljesebb életet” írta Dr. Elizabeth Blackburn és Dr.
Elissa Epel, A fiatalság titka című könyvükben.

1984-ben nagy reményeket keltő felfedezés hozta lázba kutató csoportok százait, a média pedig a halhatatlanság szerének nevezte a telomeráz enzim felfedezését. A telomeráz enzim az emberi szervezet
szabályozó rendszerének fontos szereplője. Képes
arra, hogy a sejtek osztódása során megrövidülő
DNS szál eredeti hosszát visszaállítsa.
Életmódunkkal megváltoztathatjuk a telomerjeink
hosszát és a telomeráz szintünket. Erre az eredményre jutott Elizabeth Blackburn egy újabb világraszóló
felfedezésükkel. Krónikus betegségben szenvedő
gyermeküket sok éven át gondozó anyák állapotát
vizsgálták sejtszinten. A legtöbb stressznek kitett
anyák telomerázszintje volt a legalacsonyabb, és
azoknak az anyáknak volt a legrövidebb a telomerjük,
akiknek a leghosszabb ideig kellett gondoskodni beteg gyermekükről. Vagyis: cselekedeteinkkel megvédhetjük a telomerjeinket és így a sejtjeinket is az idő
előtti öregedéstől.
Tar József, a Sikeres Öregedésért Egyesület elnöke
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A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy az olvasói leveleket, reflexiókat rövidített formában, szerkesztve közölje.
Ezek az írások nem minden esetben tükrözik a szerkesztőség véleményét. A meg nem rendelt anyagok és hirdetések tartalmáért
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Ennek érdekében humoros, játékos ügyességi feladatokat szerveztek, a kirándulások alkalmával a
gyerkőcök megismerkednek a környék nevezetességeivel, a helyi növény- és állatvilággal, a természeti szépségekkel. Az említettek mellett
kézműveskedés, lovaglás, állatbemutató, vetélkedők biztosították, hogy tartalmasan teljenek a
táborozók napjai.
A pénteki zárónapon minden turnusban közösen
értékelték a résztvevők az eltelt napokat, valamint kiállítást rendeztek a hét során készült alkotásokból.

Mobil ügyfélszolgálat
Értesítjük a tisztelt Ügyfeleket, hogy augusztus hónapban a mobilizált ügyfélszolgálat 14-én, 8:30 és 10:30
között várja az ügyfeleket a
régi posta épülete előtt.
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Gesztesiek a somlói búcsúban

Szent Család zarándokút, ami Bodajktól, Székesfehérváron
keresztül egészen idáig, Vértessomlóig tart.

Tavaly a járványveszély miatt elmaradt a somlói búcsú hagyományos eleme, a körmenet, idén azonban teljes programmal várták a szervezők a Sarlós Boldogasszonyra emlékező esemény résztvevőit, akik nemcsak a környékről,
hanem külhonból is idelátogattak.

- Imádkozzunk hálatelt szívvel és hittel, hogy mindez létrejöhetett – fogalmazott a főpap, aki hozzátette: amikor Istent keressük, rátekintünk, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Hogy megtisztult lélekkel,
méltóan ünnepelhessünk.
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Zarándoklat a Mária kegyhelyhez

A zarándokokat koradélelőtt a kápolnánál Igó István polgármester, Visnyei László plébános, Hartdégen Márton világi elnök, Kis József világi lelkipásztori munkatárs és Batin
Péter, az esemény egyik főszervezője fogadta. A vendégek
között – többek mellett – ott volt Czunyiné Bertalan Judit
országgyűlési képviselő, Beke László környei és Rising Károlyné várgesztesi településvezető is.
A körmenet Spányi Antal megyéspüspök vezetésével indult
a templomtéren felállított nagysátorhoz, ahol hatalmas
közösségi sátorban elsőként Pfiszterer Zsuzsanna magyar
és német nyelven köszöntötte a megjelenteket.
Az egyházi vezető örömteli bejelentéssel köszöntötte a több
mint félezer zarándokot: - a mostani búcsúval nyílik meg
teljes egészében az a zarándokút, amit megálmodtunk, a

A hagyomány kötelez
Közel 100 éve működik Várgesztesen tűzoltó csapat, melynek
mindenkori tagjai sok
esetben siettek a bajbajutottak megsegítésére.
Katzer Ákos települési képviselő 2019-ben
szembesült azzal,
hogy vagy a végleges enyészet, vagy a
teljes megújulás, a
hagyományok felélesztése az a két opció, melyek közül választani lehet, s ő az utóbbira szavazott. Így 14 fővel megalakította az önkéntes Tűzoltó Egyesületet, amelynek elnöki teendőit is ellátja.
A csapat a pandémiás időszakban segédkezett vízbetörés elhárításban, a település
lezárásában, de ott voltak fakidőlésnél, pincebeázásoknál is.
Most új fejezethez érkezett az egyesületi élet, ugyanis hamarosan megkezdődik a
tűzoltógarázs és közösségi helység kialakítása – tájékoztatott az elnök.
- Sikeresen vettünk részt a Bethlen Gábor Alapkezelő civil szervezetek működésének biztosítására kiírt pályázatán. Július elején kaptuk az értesítést, hogy 5,8
millió forintot fordíthatunk a tűzoltóbázis kialakítására. Amennyiben megérkezik számlánkra a pénz, megkezdődik a községháza mellett a garázs-közösségi
helység-oktatási helyszín felépítése.
Augusztus elején szeretnénk megkezdeni a munkákat, melyek 3-4 hónapig tartanak majd. Fontos célunk a helyi fiatalok bevonása mellett, egy mentéshez alkalmas gépjármű beszerzése, ami elengedhetetlen a gyors vonulásokhoz. Ennek érdekében folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket – fogalmazott Katzer
Ákos.

A Nemzeti Népegészségügyi
Központ 2021. július elején
kelt határozatának értelmében minden közfinanszírozott ellátásban (alapellátásban) az invazív betegellátás
feltétele az ÉRVÉNYES védettségi igazolvány.
Ennek hiányában kérik a beavatkozást megelőző 48
órán belüli negatív SARSCoV-2 PCR teszt eredményét, valamint elfogadható a
beavatkozás napján elvégzett negatív antigén gyorsteszt, aminek költségei a beteget terhelik (10-18 ezer Ft).
A szakorvosi vélemény alapján nem oltható személyek
és a 0-16 éves korosztály
PCR tesztjei, antigén gyorstesztjei térítésmentesen végezhetők.
A fogászati beavatkozások,
mivel testnyíláson, azaz
szájon keresztül történnek,
invazív beavatkozásnak számítanak, a szabályozás alól
kizárólag a sürgősségi beavatkozás képez kivételt.

Harangszóval üdvözölték július utolsó vasárnapjának délutánján a Vértessomlóról, Oroszlányból, Környéről, Tarjánból és még több településről érkező zarándokokat a
gesztesi templomnál.
Innen indult a menet a várrét felé vezető út mentén megbújó Mária kegyhelyhez, aminek eredetéről a helyiek sem sokat tudnak. Az biztos, hogy azt jóval a második világháború előtt építették a meredek domboldalon lévő kis
sziklabarlangban, ahová 1921-ben fehérlovas szekér vitte
fel Szűz Mária szobrát. Vasárnaponként a litániát követően
odajártak a falu lakói elmélkedni egészen az ötvenes évekig,
amikor is ismeretlenek feldúlták a területet.
Hartdégen Ignác 2002-ben határozta el, hogy helyrehozza
a rombolás nyomait, s a kegyhelyen a Lurdes-i Szent Bernadett szobrát helyezte el, és földbevájta azt a 116 lépcsőt,
melyek a barlanghoz vezetnek. Azóta a várgesztesieknek

köszönhetően mindig gondozott, rendezett terület várja a
zarándokokat, turistákat, s a helyrehozatal emlékére minden év júliusában ide zarándokol a falu hívő közössége.
A kegyhelynél Visnyei László plébános mondott hálaadó
imát, aki szólt arról is, hogy nevezetes alkalomból érkeztek
Szűz Mária kegyhelyéhez. - Öröm a szívnek, hogy el tudtunk ide jönni imádkozni. Ezt az örömöt visszük haza,
közvetítjük az embereknek a Szűz Anya örömét, azt az
örömöt, hogy jó volt együtt imádkozni, közösen énekelni
– fogalmazott.
A közös elmélkedést a település német kultúregyesületének
dalköre, Kiss József diakónus és Marx Péter István trombitajátéka tette emlékezetesebbé.
Az esemény képeit a várgesztesi weboldal Galériában tekintheti
meg!

Keltike start

vel. A többletforrást Kormány határozat alapján
2021 júliusában megkaptuk.

A Régi iskola/óvoda üresen álló épületének hasznosítása érdekében Pályázatot nyújtottunk be a
Területfejlesztési Operatív Programra, amit megnyertünk 2017-ben.

A munkálatok megkezdése, a területen lehatárolása előtt az épület körüli kiszáradt, tetőre nyúló és összenőtt formátlan fákat jegyzői engedél�lyel és az önkormányzat megbízásával a vállalkozó kivágta. A növényzet pótlását az építés utolsó fázisában, az új funkciók szerint végezzük
majd.

Az átépítést a forrás szűkössége és a műszaki
követelmények miatt nem tudtuk elkezdeni. A
Projekt menedzserrel többletigényt nyújtottunk
be a Megyei Önkormányzat koordinációja, támogató döntése és fejlesztő szervezete segítségé-

Rising Károlyné polgármester

