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Hat szombati munkanap
Január közepén startolt el Vértessomlón a Sváb Kupa
elnevezésű teremlabdarúgó torna 16. sorozata, akkor
az U9-es korosztályban és az öregfiúknál is házigazdák arattak fordulógyőzelmet. A hónap utolsó hétvégéjén Környén folytatódtak a küzdelmek, a gyerekeknél nem változott a sorrend, délután azonban egyedül
a Környe őrizte meg a két hete elfoglalt második helyét.
Az utánpótlás csapatoknál 3-2-es győzelemmel nyitott a Környe a Kecskéd ellen vívott első meccsén, a két
következőn viszont 1-4 arányú vereséget szenvedett
el, előbb a Vértessomlótól, később a Vértesi Erőműtől.
A házigazdák az erőművel egalizáltak (2-2), a Kecskéd
ellen viszont ismét kinyílt a gólzsákjuk, hatot rúgtak
az ellenfélnek, miközben egyet sem kaptak. A tatabányai csapat 4-3-ra maradt alul a Kecskéd elleni mérkőzésen, így a Környe és a Kecskéd is 3-3 ponttal zárta a
fordulót, végül a gólarány döntött a vendéglátók javára, akik megőrizték a harmadik helyüket. Az erőmű 4 ponttal végzett a második helyen, míg a Vértessomló héttel az élen.
Délután a felnőtt mérkőzések nyitányaként a házigazdák majdnem „lemásolták” a gyerekek eredményét, de
végül a Kecskédnek csak egy gólt sikerült szereznie,
így 3-1-es vereséget szenvedett el. A Környe 3-2-re kikapott a Vértessomlótól, a Várgesztes ellen 2-2-es
döntetlent ért el. A gesztesiek ebben a fordulóban alaposan összekapták magukat, Vértessomló és Kecskéd
csapatát is 4-2-re múlták felül, s ugyanilyen arányban győztek a kecskédiek a somlóiak ellen. Így 7 ponttal a Várgesztes aratott fordulógyőzelmet, néggyel
megőrizte második helyét a Környe, a két, 3 pontot
szerző csapat közül pedig csupán a gólarány döntött
a harmadik hely esetében az elmúlt évek kupagyőztes
együttese, a Kecskéd javára, amit az egyik drukker így
kommentált: mást is hagyunk nyerni, hogy ne vegyük el a kedvüket...
A befejező fordulóra Gesztesen kerül sor február 10-én.

Idén hat szombat is munkanap lesz a 2018. évi munkaszüneti
napok körüli munkarendről szóló, nemzetgazdasági miniszteri rendelet szerint, amely a Magyar Közlönyben jelent meg. A
munkanap áthelyezések miatt viszont kilenc hosszú hétvége
lesz ez évben.
A rendelet alapján március 10-én, április 21-én, október 13-án,
november 10-én, december 1-jén és december 15-én, szombatonként dolgozni kell majd.
Ugyanakkor cserébe a rendelet szerint pihenőnap lett a nemzeti ünnepet követő március 16. péntek, a munka ünnepe előtti
április 30. hétfő, az 1956-os forradalom ünnepét megelőző október 22. hétfő, valamint a mindenszentek napja utáni november 2. péntek, illetve december 24. hétfő és december 31. hétfő
is.
Emellett augusztus 20-a is hétfőre esik, továbbá húsvét- és
pünkösdhétfőt (április 2., illetve május 21.) is beleszámítva ös�szesen kilenc hosszú hétvégével tervezhetnek a munkavállalók.
A rendelet kiterjed minden munkáltatóra és az általuk foglalkoztatottak munkarendjére, kivéve a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is működő munkáltatókat, illetve az ilyen jellegű munkakörben
foglalkoztatott munkavállalók munkarendjét.
A 2010 és 2016 közötti időszakban folyamatosan és jelentősen,
csaknem másfélszeresére emelkedett a házasságkötések száma.
Hasonló jelenség utoljára a második világháborút követően
fordult elő a hazai házassági mozgalom történetében, amikor a
világégés idején elhalasztott házasságokat pótolták be a párok.
Hét év alatt 35,5 ezerről 51,8 ezerre nőtt a házasságkötések száma. A házasulók életkorát tekintve valamennyi életkorban jelentős volt a növekedés, de az átlagosnál nagyobb mértékben,
több mint másfélszeresére a 30-as éveik elején járó nők és férfiak házasságkötései emelkedtek.
A 40 év feletti nem házas nők és férfiak körében is számottevő
mértékű volt a növekedés, de a fiatalabb korcsoportokhoz
képest ebben az életkorban már viszonylag kevés házasságkötés történik, így ez a növekedéshez történő hozzájárulásban is
kisebb szerepet játszott.
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Az elhurcoltakra emlékeztek

Hagyomány a Vértes-hegység ölén megbúvó kis faluban,
hogy minden év első nagy közösségi eseményeként megemlékeznek arról a tragédiáról, amikor 1945. január 6-án
összeszedték a 15-55 év között férfiakat, hogy – ahogyan
mondták – háromnapos „malenkij robot”-ra, azaz kényszermunkára vigyék őket.
Kiss József diakónus az elhunytakért mondott imáját követően megáldotta az emlékhelyet és az emlékezőket, majd
Rising Károlyné idézte fel az egykori eseményeket: 73 évvel
ezelőtt a mai tavaszias időjárással ellentétben komoly téli
hidegben, a kisbíró által kihirdetve, kötelező munkára rendelték a 15-60 év közötti férfiakat. A háború borzalmai között ez az esemény minden gesztesi családot érintett. Munkára rendelés korábban is történt. Ilyenkor előírták, hogy
szerszámmal jelenjenek meg. Az 1945. január 6-ra szóló
verdikt azonban súlyosabb volt: 3 napi élelemmel kellett
megérkezni ide a falu központjába. Ezért feszült várakozással, gyanakvással érkeztek a családok. A feszültség félelemmé, majd végtelen várakozássá vált, miután a családapák,
férfiak nem érkeztek vissza Várgesztesre 3 nap után sem.
Az első hiteles híreket márciusban tudták meg a faluban
maradt asszonyok, idős vagy beteg férfiak és gyermekek. A

hallottakat csak a családok összetartásával és hitükkel tudták túlélni a Gesztesen maradottak.
- A „malenkij robotról” vissza nem tértekre emlékművünkön a „Sírjuk távolban, emlékük szívünkben” megfogalmazással emlékezünk. Ez a felkiáltó jelként ágaskodó emlékmű legyen figyelmeztetés a mai nap emberének, hogy
értékeljük életünk minden napját, éljük életünket a lehető
legemberibb módon, a nagyvilág rendezze dolgait háborúk
nélkül, törekedjünk kompromisszumokra, tiszteljük hősi
halottainkat és a történelmet hamisítatlanul adjuk tovább
az utókornak – fogalmazott a polgármester.
Pillmann József, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke a több mint hét évtizeddel ezelőtti eseményekről szólva
felidézte a túlélők visszaemlékezéseit, amelyeket a Valahol a
Duna mentén című film is megőrzött az utókornak. Ennek
rendezője és megálmodója, Varga Ágota 1998-ban készítette el dokumentumfilmjét a faluból elhurcolt férfiakról,
azok családjairól.
Az áldozatok előtti tisztelgést az önkormányzatok és a hagyományőrző klub koszorúzása zárta, majd a jelenlévők
helyezték el a kegyelet mécseseit az emlékmű talapzatánál.
A kegyeletteljes eseményt a Német Kultúregyesület dalkörének előadása tette emlékezetesebbé.
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Egyszer a főutcánk aszfaltja is rendben lesz?
Az Önkormányzati választások előtt mindenütt azt nyilatkoztam, hogy Várgesztes a lehetőségek falva. Komolyan
gondolva ezt, az új képviselő testület tagjaival számba vettük a lakosságot nyomasztó gondokat és egyben falunk
adottságait. Elkészítettünk egy hosszú listát, majd felállítottunk egy prioritási sort. Polgármesterként a falunk
pénzügyi erejét meghaladó elképzeléseinkről egyeztettem
Czunyiné Dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselőnkkel
és Popovics György területfejlesztésért is felelős Megyei Önkormányzat elnökével.

Nyughelyük a Vértes hegység
A Vértes-hegység területén 1945. elején nagy csatákat vívó, és a haza védelmében hősi halált halt magyar királyi huszáralakulatok tisztjeire és katonáira emlékeztek immár hatodik alkalommal a 2013 januárjában, Vérteskozma mellett felállított impozáns és egyben megrendítő emlékműnél.
A huszár hadosztály, amelynek fegyvernemként ez volt az utolsó nagy csatája, az ellenség kemény ellenállását megtörve
Kőhányás pusztát közelharcban foglalta el. Szuronnyal, rohamkéssel és kézigránáttal kellett a szívósan védekező oroszokat lépésről lépésre visszaszorítani. Az alakulat lovasai két hónapon keresztül tartották a vonalat, ám a túlerőben lévő
szovjetek előrenyomulását nem tudták végül megakadályozni. Mindössze tizenhárman élték túl a harcokat.
A megemlékezésen Molnár Krisztián, a Fejér-megyei közgyűlés elnöke idézte fel a 73 évvel ezelőtti eseményeket, majd
Ugrits Tamás pápai káplán mondott imát az elesettekért.
Az esemény befejezéseként a környező települések polgármesterei – köztük Rising Károlyné várgesztesi településvezető, a
civil szervezetek és intézmények képviselői helyezték el koszorúikat az emlékhely talapzatánál.

Betlehemes ház a kertben
Tavalyelőtt érlelődött meg az
ötlet, aztán a sikert látva karácsony előtt ismét hetekig dolgozott Almási István várgesztesi
lokálpatrióta azon az installáción, amit felkerestek a falu
óvodásai és iskolásai is. A gyerekek ámulva nézték a betlehemes házat és a szent családot
ábrázoló bibliai témát, ami a
hagyomány szerint a karácsonyi esemény legbeszédesebb
szimbóluma.
A ferences rend megalapítója,
Assisi Szent Ferenc 1222 karácsonyán Betlehembe járt. A püspökre olyan nagy hatással volt
a karácsonyi liturgia, hogy hazatérvén a pápához fordult engedélyért, hogy a következő esztendőben ő is hasonlóképpen ünnepelhesse meg a karácsonyt. Szent Ferenc
egy barlangot béleltetett ki szalmával, ahová jászlat állított, élő állatokkal és ott tartotta prédikációját a híveknek.
Az ötlet aztán gyorsan terjedt az európai városokban. A hagyományos betlehemi jelenetben a Szent Családon kívül a pásztorok, a háromkirályok és az angyalok is jelen vannak.

Örömmel írom le, hogy kéréseink meghallgatásra találtak,
önkormányzatunk a falu nagyságához, költségvetéséhez
képest sikeresen pályázott minden típusú lehetőséget. (TOP,
VP, BM). Így a normatívával támogatott kötelező feladatokon túl megkezdhetünk relatív nagy fejlesztéseket.
Folytathatjuk azokat a fejlesztéseket, amelyeket önerőből
kezdtünk 2017-ben, pl. hiányzó közvilágítás kiépítése a
Kisközben és az Összekötő úton. A korábbi vízrendezési pályázat (Széna út és vízelvezetés a Horgásztóig) után az évvégén kaptunk értesítést 3 sikeres támogatásról: a „Keltike
Ház – ökoturisztikai központ” fejlesztéséről – régi iskola
átépítése., Önkormányzati utak karbantartása (traktor beszerzés), Önkormányzati járdaépítés. Az eredményes pályázatok megnyerése után 2018-ban indulnak a tervezések,
engedélyezések, közbeszerzések. Két jelentős pályázatnál
még nincs eredményhirdetés: Zenei próbaterem és kültéri
sportpark.
Komárom-Esztergom megye turisztikai fejlesztésének
egyik pontja Várgesztes. Területeink rendbe tétele tovább
növelhetné az itt megrendezésre kerülő kulturális, sportesemények sorát, nem utolsó sorban a Villaparkban töltött
vendégéjszakák számát. A beszedett idegenforgalmi adó
(IFA) minden Ft-ja mellé további 1 Ft-ot kapunk a központi költségvetésből. Ebből a forrásból tudjuk biztosítani a
megszokott gesztesi eseményeket szinte minden korosztályt érintve (gyermekek- idősek, civil szervezetek), melyekre egyre több érdeklődőt tudunk csábítani. Ebből adódik újabb tennivaló: Minden várgesztesi lakónak érdeke,
hogy több vendég érkezzen a Villaparkba és a falusi szálláshelyeinkre. Itteni szokásaink szerint a rokonokat a házainkban látjuk vendégül, de az ismerőseinknek, munkatársainknak vigyük hírül a Villapark és helyi vállalkozóink
szolgáltatásait! Áttételesen ezzel Várgesztes gyarapszik.
Ezúton is megköszönöm minden aktív közreműködőnek
(Dalkör, táncosok, hagyományőrzők, sport szervezők és
sportolók; civil szervezetek), hogy hazánkban és a világban
is képviselték szeretett kisfalunkat, Várgesztest. Sem a pályázatok, sem egyéb tervünk nem valósulhatott volna meg,
ha nem éreznénk a lakosság, civil szervezetek maximális
támogatását és aktív szerepvállalását.
Megköszönöm a Hivatal átgondolt és takarékos gazdálkodását, az Önkormányzat intézményeiben alkalmazott munkatársaink áldozatos munkavégzését és a Képviselő Testület
fáradhatatlan tevékenységét.
A Megyei Értéktárban szereplő Gesztesi vár állami tulajdon.

A Nemzeti Kastély –és Várprogramban szerepel felújítása és
sikeres pályázat után itt is elkezdődhetnek idén a munkálatok, amit a nagyszámban idelátogató turistáknál jobban
vár minden várgesztesi!
Várgesztesen is megvalósul a SZIP - szupergyors internet
program, így állami fejlesztéssel 2017-ben a hiányzó alépítmények elkészültek és a tavaszi időszakban tovább folytatódik a program az egész falut lefedve.
Nem okozott osztatlan sikert a faluban a Telenor szolgáltató államilag előírt és anyagilag biztosított fejlesztése. A jobb
vételi viszonyok miatt lakossági igény merült fel és szinte
ezzel egyidőben, 2015-ben jelentkezett be a szolgáltató telepítési szándékkal. Minden engedéllyel rendelkeztek, megkezdődtek a külső munkák mindenki szeme láttára. A lakosság egy részének tiltakozását figyelembe-véve fellebbeztünk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál, kérve
a torony esetleges áttelepítését. Ennek becsült ára minimum
30 millió Ft lett volna, amit az önkormányzat nem tud
bevállalni. A szolgáltató törvényi és szerződéses kötelezettségét végezte, a hatóság pedig újra kiadta engedélyét. Törvénytisztelőként, a lakosság 80 %-ának igényét, a többség
akaratát és a szolgáltatás fontosságát tiszteletbe tartva tudomásul vettük a döntést.
Elkészült falunk idei esemény naptára, ami bőségesebb,
mint a 2017. évi.
2017. évet sikeresnek ítélem az éves költségvetésünk nagyságát meghaladó nyertes pályázatok miatt. Mindenki türelmét kérem, mert szinte minden utcát és lakóit érintik
majd a bontások és építések. A Faluház építése óta ekkora
változás nem volt nálunk. Jó egészséget kívánok valamennyiüknek abban a reményben, hogy egyszer a főutcánk aszfaltja is rendben lesz!
Várgesztes, 2018. jan. 24.				
Rising Károlyné PM

