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Halottainkra emlékeztünk
Elhagytak minket mindörökre már,
s helyettük ránk csak egy sírhalom vár.

Kőbe vésett név, mi utánuk maradt,
s vele egy szomorú, gyászos hangulat.
Tudjuk, hogy születtünk, élünk s meghalunk,
felfogni oly nehéz, hogy halandók vagyunk.
2015. NOVEMBER

Halandók e Földön, vendégek csupán,
más világba lépünk a földi lét után.
Ez a nap teljesen más,
lelkünket mélyen megérinti a gyász.

Oda, hol ők vannak, kik elhagytak minket,
fájdalmat és gyászt a lelkünkre hintve.

Szeretteink a földben nyugszanak,
nekünk pedig könnyeink hullanak.

Ezer mécses lángja lobban most a szélben,
így emlékszünk rájuk fájón minden évben.

Kiket éveken át annyira szerettünk,
nem lehetnek többé soha már mellettünk.

Tegyük össze kezünk gyertyák fénye mellett,
kérjünk nyugodalmat nékik, s békességet.

Testük a földben, lelkük az égbe szállt.
Minket egy életen át elkísér a gyász.

Emlékezzünk rájuk örök szeretettel,
emlékük él bennünk most és mindörökre!

Emlék maradt csupán minden mozdulat,
melyet naponta láttunk életük alatt.

Jogi
tanácsadás!
dr. Babos Csaba ügyvéd e
havi ingyenes jogi tanácsadását Várgesztes lakói részére:
november 10-én kedden 16
órától tartja a Faluházban.
Előzetes időpont egyeztetés
szükséges dr Balázs Gabriellánál a 06/20-462-5993-as
telefonszámon.

(mindszenteki)

PROGRAMOK
Óvoda:
Nov. 02. Mécsesgyújtás a katonasíroknál
Nov. 05. Fogadóóra a középsős korú gyerekek szüleinek
Nov. 10. Márton napi szöszmötölő, lámpás készítés szülőkkel,
nagyszülőkkel
Iskola:
Nov. 02. Fogadóóra 15.00-kor
Nov. 11. Márton napi lámpás felvonulás
Nov. 16. Nyílt nap
Faluház:
Nov. 07. Hagyományőrzők jubileumi rendezvénye
Nov. 08. Futapest-futóverseny
Nov. 21. Szépkorúak köszöntése
Nov. 25. Testületi ülés
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Érték a Vár!
Nagyszabású ünnepséget szervezett a Megyei Értéktár
Bizottság, amelynek vezetője Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke.
Negyvenhét érték került a Komárom-Esztergom Megyei Értéktárba, többek között a “Gesztesi vár” is. Az
eseményen bemutatták azt a vándorkiállításra készített anyagot, amelyet a megye különböző településein
nézhetnek majd meg az érdeklődők, akiknek nincs lehetősége személyesen felkeresni azokat a helyeket,
épületeket vagy eseményeket, amelyek elsőkként kerültek a rangos mezőnybe. Az ünnepségen – többek
között - emléklapot vehetett át Várgesztes polgármestere, Rising Károlyné is.
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2013ban döntött a Megyei Értéktár létrehozásáról és a bizottság felállításáról, melyhez a törvényi keretet a
nemzeti értékekről és Hungarikumokról szóló törvény biztosítja. Ennek a törvénynek a célja, hogy
szellemi, kulturális javainkat, szokásainkat, jelképeinket és egyedi termékeinket felkutassuk, őrizzük és
nyilvántartsuk. Ennek az értékgyűjtő munkának a
segítése és felgyorsítása érdekében a Földművelésügyi

Minisztériumtól 10 millió forint vissza nem térítendő
pályázati támogatást nyert el a megyei önkormányzat. Ennek az összegnek köszönhetően a munka valóban felgyorsult az elmúlt egy évben és már 47 megyei
értéket sikerült a Megyei Értéktár Bizottságnak jóváhagynia.
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Az idősek védelmében
Az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények legnagyobb része vagyon elleni. Ezek közül is elsősorban lopás
(alkalmi lopás, zseblopás, betöréses lopás, besurranásos lopás, trükkös lopás, pénzváltásos lopás, kórházi lopás) csalás, sikkasztás és rablás áldozatává válnak ezen korosztály
tagjai - hangzott el többek között azon a tájékoztatón,
amit Gánics József, az Oroszlányi Polgárőr Egyesület elnöke tartott a Faluházban.
Az elkövetők a sérelmükre elkövetett bűncselekmények során azt használják ki, hogy az áldozatok jószívűek, hiszékenyek, egyedül élnek. Az óvatlanság, túlzott bizalom még
mindig gyakori áldozati magatartás. Az idős emberek korukból, egészségi állapotukból, életmódjukból, szokásaikból, hiszékenységükből adódóan könnyebben megtéveszthetőek.
A biztonság nagyon sok esetben nem pénz, sokkal inkább
óvatosság, odafigyelés kérdése, ezért a megelőzésre különösen felhívta a figyelmet a szakember, aki praktikus tanácsokkal is szolgált.

Gépkocsiját, annak ablakait ne hagyja nyitva!
- Amennyiben iratok mellett lakáskulcsot is elvittek, sürgősen cseréltessen zárat otthonán!

Zseblopás és alkalmi lopás elkerülésére mit tehetünk?

Besurranásos lopások megelőzésére mit tehetünk?

- Bevásárlását lehetőség szerint nappalra időzítse!
- Kerülje a zsúfolt helyeket, bevásárlóközpontban, piacon,
tömegközlekedési eszközökön, mert ezek a zsebtolvajok
számára ideális elkövetési terepet jelentenek!
- Vásárláskor ne tegye táskáját, pénztárcáját a pultra!
- Értéktárgyait, pénztárcáját, bankkártyáját, mobiltelefonját, iratait ne tegye táska, kosár tetejére, annak külső zsebébe, azokat belső zsebben helyezze el, vagy zárható táskában, melyet szorosan testközelben tartson!
- Soha ne tartsa bankkártyája mellett PIN azonosító kódját,
mert ennek ismeretében a tettes akár hitelkeretét is felveheti valamely ATM automatából!
- Vásárlás közben ne hagyja kocsija utasterében értékeit!

- A ház ablakait, melléképületeit tartsa zárva, ha elmegy
otthonról! Otthonának kulcsait ne rejtse el az ajtó közelében, az elkövetők ismerik a „dugi” helyeket!
- Ajtaját ne tárja ki idegennek! Gondolja át indokolt-e az
idegen jövetele, miért kér iratot, értéket, pénzt öntől! Kérjen
igazolványt, ellenőrizze azt, illetve a megadott telefonszámot, közben ne engedje be az idegent!
- Az értékekeit ne hagyja elől, zárja el, lehetőleg lemez- vagy
pénzkazettákba! Ha rajtakap egy besurranó tolvajt, a helyzetet mérlegelve gondolja át, hogy szembeszáll-e vele.
- Legyen jó viszonyban szomszédjaival, ha Ön is figyelmet
szentel nekik, ők is jobban fognak figyelni, ha segítségre
volna szüksége.

Média és településmarketing Oroszlányban
Polgármester és televíziós szerkesztő hallgatója is volt annak a
háromnapos képzésnek, amelyet immár harmadik alkalommal rendeztek meg Oroszlányban.
Az intenzív kurzusra a helyiek mellett a fővárosból, Tatabányáról, Várgesztesről, Akáról, Lábatlanról, Piliscsévről, Dunaalmásról, Kecskédről és Környéről is érkeztek érdeklődők, és
hamar megtelt a csoport. Az első előadásban Gönczi Mária főszervező, a MÚOSZ alelnöke a helyi sajtó feladatáról a település
elért eredményeinek, meglévő problémáinak kommunikálásáról, a szerkesztési elvekről tartott bemutatót, majd Komlósi Gábor, a szövetég elnöke „Médiamanipulációk, avagy felkészítés a
riporterek és riportalanyok sportszerű és sportszerűtlen cselei
ellen” címmel érdekes, példákkal illusztrált felszólalásában egy
kis betekintésre invitálta a jelenlévőket a magyar médiaviszonyok „boszorkánykonyhájába”.
A második nap előadója Nagy Gábor Miklós kommunikációs
szakértő volt, aki „Sajtó műfajelmélet - Avagy arról, hogy mi van az újságban a tepertőn kívül” címmel a médiumok fajtáival,
a piaci struktúrával, a cikkek felépítésével ismertette meg a képzés résztvevőit.
A harmadik napon igazi kommunikációs „nagyágyú” érkezett Oroszlányba, hiszen Görög Ibolya, a nemzetközi hírű protokollszakértő, több szakirányú könyv szerzője tartott nagy érdeklődéssel kísért előadást az általános és közéleti viselkedéskultúráról, napjaink és az újságírás hivatalos érintkezési szabályairól, rendjéről, formaságairól.
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A gesztesiek közkinccsé tették múltjukat

Tollfosztás, disznóvágás, várjátékok, idős arcok, a gesztesiek ünnepei és hétköznapjai kerültek filmre
az elmúlt egy évben. Viszló Levente, a Pro Vértes Nonprofit Zrt. vezetője Karácsony Sándor operatőrrel fáradhatatlanul dolgozott azon,
hogy minden, Várgesztes történelméhez és a helyiek hagyományaihoz tartozó részlet megmaradjon
az utókor számára. A legmodernebb technikai megoldások, a magasból rögzített képek, full HD minőség szolgálja a most elkészült
Várgesztes film élvezeti értékét. A
külcsíny mellett a gazdag tartalom
tovább fényesíti az alkotást.
A kultúrházban közel kétszázan
vettek részt az ősbemutatón, melyet Rising Károlyné a gesztesiek

ünnepének nevezett. A polgármester asszony köszönetét fejezte ki a
helyi lakosságnak, hiszen a ládafiából előkerült fényképekkel, családi történetekkel, a féltve őrzött
emlékek, hagyományok közkinc�csé tételével segítették a forgatásokat.
Viszló Levente, a film megálmodója és megalkotója elmondta: a Vértesi Natúrpark jövőjének záloga
lesz, hogy a kistelepüléseken élő fiatalok mennyire ismerik egymást,
a saját múltjukat, ezáltal környezetüket. A természeti egység mellett szeretnék, ha társadalmi egység, együttműködés is kialakulna
a natúrpark települések között.
Tizenhét részes sorozat készül. Vértesboglár után Várgesztes a má-

sodik, melyet megismerhetett a
nagyközönség. Gánt és Csákvár
forgatása zajlik közben. A készítők
célja, hogy a jövőben minden iskolába, könyvtárba, helyi televízióba
eljussanak a natúrpark filmjei. Oktatási eszközként a helytörténet, a
helyi környezeti értékek a fiatalok
számára hiteles, saját múltjukból
merített kincseket rejtő tananyag
lehet a sorozat. A Pro Vértes Nonprofit Zrt. saját forrásából készített
filmekkel a jövőben pályázni szeretne a társaság. A minőség és a
tartalom adott hozzá. A Spektrum
televíziós csatorna természetfilmjei
között mindenesetre már helyet
kaptak az eddig elkészült alkotások.

