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Látogatási tilalom
A tatabányai kórházban látogatási tilalom lépett életbe, a
vizsgálatra, ellátásra belépőknek pedig az intézmény teljes
területén kötelező a maszkviselés.
A Szent Borbála Kórház közösségi oldalán számolt be arról, hogy visszavonásig látogatási tilalmat rendeltek el az
intézményben. A kórház a betegeknek szánt csomagok
beadásának és kiadásának menetéről részletes tájékoztatást adott.
Beérkező csomagok leadása:
- A bent fekvő betegek számára a hozzátartozók a csomagot mindennap 14-órától 19-óráig adhatják le.
- A csomagok leadásának helyszíne a főbejárat portája.
- A portaszolgálat dolgozója juttatja el a csomagot, a csomagon megjelölt osztálynak.
- A csomagok átadása az osztályos ápolóknak történik. A
betegek részére a csomagokat ők adják át.
- A csomag elvesztéséért, az abban elhelyezett értéktárgyakért, készpénzért felelősséget nem tudnak vállalni, lehetőség szerint, ezek ne legyenek a csomagban.
- A csomag nem adnak átvételi elismervényt.

Köszöntjük a szépkorúakat
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét
Az Idősek Világnapjává. Napjainkban kb. 700 millió hatvan
év feletti személy él a világon, számuk 2025-re akár meg is
kétszereződhet, éppen ezért a gyorsan öregedő világban az
idősek sokat segíthetnek –önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával.
Magyarországon az emberek 20 százaléka időskorú (60 év
felett), azaz mintegy kétmillióan. Többségük, több mint 60
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A csomagok mérete, formai és tartalmi követelményei:
- Maximum 6 kg súlyú dupla, fertőtleníthető nylon zsákban elhelyezett csomag adható le, lezárt, tiszta csomagolásban.
- A csomagra olvasható módon, nagy nyomtatott betűkkel fel kell tüntetni a beteg nevét és az ellátást biztosító
osztály és kórterem megjelölését.
- A csomag tartalmazhat általános ruházati, tisztálkodási
és használati eszközöket, továbbá egyedi gyógyszert, táplálék-kiegészítőt, PET palackos üdítőt, ásványvizet, maximum 6 literig.
- Ételt nem lehet sem a csomagban, sem külön elhelyezni,
beküldeni.
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VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Kimenő csomagok átadása nem Covid-osztályon fekvő
betegeknek:
- A hozzátartozó a csomagot minden nap reggel 10.0019.00 óráig veheti át a főportánál.
- Amennyiben aznap a csomag nem kerül átvételre a hozzátartozó részéről, a portaszolgálat másnap visszaviszi az
osztályra.
- A csomag átvételekor átvételi elismervényt nem adnak.
- A csomag elvesztéséért, az abban elhelyezett értéktárgyakért, készpénzért felelősséget nem tudnak vállalni, lehetőség szerint ezeket a csomag ne tartalmazza.
százalékuk nő, tehát sajnos nagyon sokan kénytelenek pár
nélkül élni a mindennapjaikat. Sokan közülük ráadásul teljesen egyedül élnek, hiszen napjaikban egyre kevésbé jellemzőek a többgenerációs családok, ahol a nagyszülők, a
gyerekek és az unokák is együtt élnek. Az életkor előrehaladtával az egészségügyi állapotban jelentkező problémák is tovább nehezítik az idősek helyzetét. A nyugdíjas
klubok, az idősek otthonai és a többi különböző, idősekkel
foglalkozó szervezetek azért igyekezek csökkenteni az időskorúak testi-lelki problémáit.

Köszöntjük a település szépkorú lakóit!

A szépkorúak köszöntésére műsoros ünnepséget rendezünk a
Faluházban 2021. november 13-án (szombaton) 15 órától. Az
érintettek személyre szóló meghívót kapnak az Önkormányzattól.
Tájékoztatjuk Várgesztes Lakosságát, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. november 23-án (kedden) 18
órai kezdettel a Faluházban KÖZMEGHALLGATÁST tart, melyre mindenkit tisztelettel meghív!
GESZTESI KRÓNIKA • Közéleti és információs havilap • Lapalapító és kiadó: Várgesztes Község Önkormányzata,
2824 Várgesztes, Arany J. u 47. • Felelős kiadó: Rising Károlyné polgármester • Főszerkesztő: Salamon Gyöngyi,
e-mail: propagandabt@gmail.com • 20/9611-833 • Hirdetésfelvétel: 20/9611-833 • Lapzárta: minden hónap 8. napja.
Megjelenik havonta 250 példányban.

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
a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Anyagokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. ISSN: 2062-5472

Vendel-napi búcsú
Várgesztesen ismét megrendezték a hagyományos Vendel-napi búcsút, melyre minden évben az október 20- i
névnapot követő vasárnap kerül sor.
Az ez alkalomból megrendezett szentmisére zsúfolásig
megtelt a templom, ahová a helyi hívek mellett Környéről és a szomszédos Vértessomlóról is érkeztek zarándokok, akiket Visnyei László plébános köszöntött elsőként.
Mint azt a plébános elmondta, a búcsú mindig nagy
ajándéka a közösségnek, illetve a környező településeknek, hiszen összehozza az embereket. Tudnak együtt
ünnepelni, és tudnak egymásnak örülni, erősítve ezzel
a közösségi összefogást, összetartást.
Arany Ferenc diakónus a templom védőszentjének életét
ismertetve kiemelte: története szerint a VI. sz.-ban Skóciában hercegi családban született. Vendel korán jelét
adta a jámborságnak és a keresztény műveltség, sőt a
papság iránti vonzódásának, amit atyja nem jó szemmel nézett. Épp azért, hogy elvonja a tanulástól, nyájainak őrzését bízta rá. De mint annyiszor, amikor valakit szolgai munkára kényszerítenek, hogy elvonják
Istentől, Vendellel is az ellenkezője történt annak, amit
atyja akart: a juhok legeltetése közben, a mezők csendjében megérlelődött szívében a remeteség, az Istenben
elmerült szemlélődés utáni vágy. Lelkiismerete paran-

csának eleget téve a Szentföldre zarándokolt, majd
Franciaországba, utóbb Németországba ment, egyszerű életet élve imával töltötte napjait. Később pappá
szentelték, s a tholei kolostor szerzeteseinek apátjaként
halt meg 617-ben. Szent Vendel legendája a XVIII. sz.ban került hozzánk, néhány évtized alatt tisztelete mély
gyökeret vert, s rövid időn belül magyar népi szentté
változott.
Az ünnepi szentmisét követően Visnyei László
Schweininger Károlynét és Kis Józsefet szólította, akiknek segítő tevékenységét meleg szavakkal méltatva adta
át a Szentatya pápai áldását. A Vatikán városban október ötödikén keltezett, és Ferenc pápa aláírását, valamint pápai pecsétjét tartalmazó dokumentum így fogalmaz: „Őszentsége Ferenc Pápa szívből adja Apostoli
Áldását az Egyházért végzett munkája elismeréséül Schweininger Károlyné és Kis József - életére, kérve számára a mennyei kegyelmek bőséges kiáramlását és a
Boldogságos Szűz Mária folytonos anyai pártfogását.”
A közösségi esemény befejezéseképpen a Vértessomlói
Alapfokú Művészeti Iskola Várgesztesi Tagozatának
növendékei adtak koncertet Sági Richárd karnagy vezetésével, majd a Faluházba várták a híveket szeretetvendégségre.
A délutánt elsősorban a gyerekekre gondolva szervezte
meg az önkormányzat, hiszen kirakodóvásár, elektromos kisautók, kör- és lánchinta szórakoztatta a falu
ifjabb lakóit, illetve a Vendel-napi búcsú vendégeit.
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Tök jó családi nap

Települési vizit
Az ősz kincsei, a gyümölcsök, zöldségek és különböző
termények nagyon sok lehetőséget adnak változatos
tevékenységekre, többek között egy jó családi
kézműveskedésre is.

A szülők segítségének köszönhetően minden fajta színű, fajtájú és méretű tökkel érkeztek a résztvevők,
hogy az apróságokkal együtt készítsék el a különböző állat és mesefigurákat ábrázoló töklámpásokat.

A gesztesi óvoda egyik régi hagyománnyal bíró eseményére került sor péntek délután, a töklámpás készítésre. Bár a biztonság miatt kérés volt, hogy a csemeték csak egy-egy kísérővel érkezzenek a Faluházba,
ez a szigorítás mit sem vont le a rendezvény hangulatából.

Az intézmény egyébként az év végéig több közösségi
eseménynek is házigazdája lesz. A következő hetek
programjai között kiemelkedik a hagyományos, 20.
alkalommal sorra kerülő Márton napi megemlékezés.

Kedvenceink érdekében
Október 4-én volt az állatok világnapja. Ebből az alkalomból adta ki a
rendőrség a kedvencek tartására vonatkozó tájékoztatóját, ami a
41/2010.(II.26) Kormányrendeleten
alapul.
Magyarországon közel másfél millió
él és több tízezerre tehető a kóbor kutyák száma. Rajtuk kívül számos
más állatfajba tartozó kedvenc is él az
otthonokban. Az állattartás során az
állattartóknak jogi szabályok keretei
között úgy kell tartaniuk kedvenceiket, hogy tartásukkal másokat ne
zavarjanak, ne veszélyeztessenek.
A kedvtelésből tartott állatot úgy kell
tartani, hogy az állat tartása lehetővé
tegye annak természetes viselkedését,
ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokás-rendjét
tartósan és szükségtelenül ne zavarja. A kedvtelésből tartott állatot és az
állat-tartási helyét az állat tartójának

naponta legalább egy alkalommal ellenőrizni kell. A tartási helyet úgy
kell kialakítani, hogy az ne okozhasson sérülést az állatoknak. Állandó
fényben vagy állandó sötétségben,
valamint állandó zajban állatot tartani nem szabad.
Tilos:
- kistestű ebet / testtömege nem haladja meg a 20 kg-ot / 10 m2-nél kisebb,
- közepes testű ebet / testtömege 2040 kg között van /15 m2-nél,
- nagytestű ebet /testtömege 40 kg
feletti/ 20 m2-nél kisebb területen
tartósan tartani,
- kistestű ebet 4 m-nél, közepes testű
ebet 6m-nél, nagytestű ebet 8 m-nél
rövidebb esz-közzel tartósan kikötve
tartani,
- gerinces állatot kör alapú kalitkában vagy gömb alakú akváriumban
tartani. Gerinces állat kifejlett egyedét, pl.: rágcsálók /tengerimalac, hörcsög/ hüllők /gyíkok, kígyók/ 30 liternél kisebb űrtartalmú térben tartani.

Amennyiben ebet futólánccal kikötve
tartanak, a feszített és futó részek
hosszának összege nem lehet kevesebb 8 m-nél, valamint a futó rész
nem lehet rövidebb 3 m-nél. A csoportosan tartott állatok esetében a
tartási helyet úgy kell kialakítani,
hogy mindegyik egyed versengés és
agresszió nélkül egy időben hozzáférjen az etető-, itató-, fürdő-, pihenő-,
és búvóhelyekhez.
Szájkosarat kell használni tömegközlekedési eszközökön, - ez alól kivétel
a mozgáskorlátozottakat segítő kutya valamint a vakvezető kutya –
vagy ha veszélyes minősítésű kutyát
viszünk ki közterületre.
A kedvtelésből tartott állat ürülékét
az állattartó a közterületről mindenkor köteles eltávolítani. Aki erről nem
gondoskodik, köztisztasági szabálysértést követ el.
KEM-RFK

Rising Károlyné polgármester mellett Auer Zsolt jegyző és Geiszt József, a Faluház vezetője fogadta október
közepén Nagybajcs delegációját, melynek tagjai a
TOP-5.3.1-16-GM1-17-00007 számú projekt keretében
keresték fel Várgesztest.
A Faluházban a vendéglátó településvezető köszöntötte elsőként a Teilinger Imre vezette nagybajcsi küldöttséget, majd röviden bemutatta a Vértesben megbúvó kis falu történetét, mindennapjait.
A vendégek – akik között önkormányzati, közművelődési, illetve óvodai szakemberek is voltak - megtekintették az óvodát, az iskolát és a Községházába is
ellátogattak.

Már áll a közösségi épület
Mint arról júliusban beszámoltunk, Katzer Ákos
települési képviselő a hagyományok felélesztésének
szellemében alapította meg 14 fővel az önkéntes
Tűzoltó Egyesületet, amelynek elnöki teendőit is ellátja.
A közösség sikeresen vett részt a Bethlen Gábor
Alapkezelő civil szervezetek működésének biztosítására kiírt pályázatán, amelyen 5,8 millió forintot
nyertek a tűzoltóbázis kialakítására.
Az augusztusban megkezdett beruházás a végéhez közeledik. Áll az épület, jelenleg a belső munkálatokat végzik. Az elektromos hálózat kiépítése folyik, szigetelnek, gipszkartonoznak.
Mint azt az elnök elmondta, még idén szeretnék
elvégezni az épület körüli térkövezést, illetve ha az
idő engedi, a növényzet rekultivációjára is sor kerül.
- Az egyik részben az oktatóközpont, közösségi
tér lesz, míg a másik területen a garázs-szertár
együttes kerül kialakításra – tájékoztatott Katzer
Ákos.

A program ezt követően ismét faluházban folytatódott, ahol Hartdégen Sándorné a Német Kultúregyesület vezetője, valamint Vörös Sándorné, a Hagyományőrzők vezetője ismertette tevékenységüket,
bemutatva a több mint 600 lelkes falu tartalmas közösségi életét.
Koradélután a vendégek a várréten és a várnál tett rövid sétával zárták a gesztesi kirándulást.
Nagybajcs egyébként a Kisalföld szigetközi részén,
Győrtől 12 km-re Észak-északkeletre, a Duna partján
helyezkedik el, lakossága megközelíti az ezer főt. A
kora középkorban egy kis halásztelep volt. Első említése Boych írásmóddal 1252-ből származik. A halászatot – és az aranyászást – később állattenyésztés
váltotta fel, jelenleg Győr bolygótelepüléseként egyre
többen keresik kenyerüket az iparban.

