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Vagy erre, vagy arra szavazhat!
Ha a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 1. mellékletében felsorolt valamely nemzetiséghez tartozik, kérheti,
hogy a központi névjegyzéken kerüljön feltüntetésre a nemzetiségének a
feltüntetése. Ehhez a „Nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba-vétel fogyatékossággal élő választópolgár segítése személyes adatok
kiadásának megtiltása iránti kérelem”
nevű nyomtatvány 1. oldal A pontját
kell kitölteni, megjelölve mely nemze-

tiségi névjegyzékbe kéri a felvételét. E
nyilatkozata alapján a választópolgár
az őszi önkormányzati választások
során jogosult lesz a nemzetiségi önkormányzati választáson való részvételre.
Ha a kérelmező kéri az országgyűlési
képviselők választására is kiterjeszteni
a nemzetiségi választópolgárként történő részvételét, vagyis a jelzett
nyomtatvány 1. oldal B pontját is bejelöli, akkor a tavaszi országgyűlési
képviselő választáson nem szavazhat
pártlistára, csak az adott nemzetiség

Emlékezzünk!
- Emlékezzünk! Ezt a szót nem lehet elégszer kimondani,
mert nagyon gyorsan elfelejtjük nagyjainkat – kezdte beszédét Menoni Gabriella polgármester a Hagyományőrző
Klub által két évvel ezelőtt leleplezett Molnár János márványtáblánál.
Mint azt a falu első embere hangsúlyozta: Molnár János
tanító nagyon sok jót tett Várgesztesért 45 éves pályafutása során. Pedagógiai tevékenysége mellett német nyelvre
oktatta a gyerekeket, lankadatlan buzgalommal gondozta
hitéletüket, az iskolán kívül pedig színdarabokat tanított
be, ismeretterjesztő programokat szervezett, zenére okí-

országos önkormányzata által állított
listára.
Amennyiben a választópolgár a már
benyújtott nyilatkozatát módosítani
kívánja, azt a választást megelőző 2.
napjáig megteheti a jelzett nyomtatvány 1. oldal T. pontjának kitöltésével.

A választásokkal kapcsolatos
egyéb tudnivalókat folyamatosan
töltjük fel a falu weboldalára, az
AKTUÁLIS menüpontba!

2014. FEBRUÁR

VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Az elhurcoltakra emlékeztek

totta a fiatalokat.
A kitűnő felkészültségű pedagógus 45 éven keresztül
(1931-től 1976-ig) életének szinte minden percét Várgesztes kulturális fejlődésére fordította. Több generáció gyermekeinek színvonalas oktatásán túl, a falu felnőtt lakosságának kulturális életét is gazdagította. Szívósan
szervezte az iskola fejlesztését és a kultúrház építését. Kétkezi munkájával is segítette a település gyarapodását.
A megemlékezésen – amire közel félszázan látogattak el az iskola és az óvoda, a Hagyományőrző Klub a képviselői, valamint Menoni Gabriella, illetve Kluber János alpolgármester helyezte el a tisztelet és az emlékezés koszorúját,
de virággal érkeztek az emlékhelyhez Molnár János családtagjai is.

Hatvankilenc évvel ezelőtt, az év első
napjaiban azért érkeztek az orosz katonák Várgesztesre, hogy kényszermunkára vigyék a kis falu minden 1555 év között férfi lakóját, ahogyan
akkor mondták „malenkij robot”-ra.
1945. január 6-án azt ígérték a megszeppent embereknek, hogy csak három napról van szó. A három napból
aztán hetek, hónapok lettek, hiszen
útjuk első állomásaként Bajára gyalogoltak tizenkét nap alatt, majd vonatra rakták az ember-transzportot és
Temesvárra hurcolták, így kiváltva az
ottani hadifoglyokat.
Mint minden évben vasárnap délelőtt
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is erre a tragédiára emlékeztek a település lakói, akik a szentmisét követően a világháborús emlékműnél rótták
le kegyeletüket. Az eseményen felszólalt Menoni Gabriella polgármester és
Pillmann József, a német nemzetiségi
önkormányzat elnöke. Utóbbi emlékeztetett arra, hogy egy év híján hét
évtizeddel
ezelőtt
hatvanhat
várgesztesit hurcoltak el.
- Az elhurcoltakról elfeledkezni nincs
jogunk, róluk megemlékezni kötelességünk. A várgesztesiek részeseivé
váltak annak a 32 ezer német nemzetiségűt érintő intézkedésnek, aminek
nyomán táborokba vitték a munkaké-

pes férfiakat. Közülük sokan sohasem
tértek haza. A transzportálás okán tizenegy, de a járványokkal, a higiénés
körülményekkel és a betegségekkel
kapcsolatba hozhatóan, összesen huszonhat gesztesi férfi áldozatra emlékezünk ma. Nekik semmilyen bűnük
nem volt, csak német származásuk
miatt váltak áldozattá – mondta az elnök.
Az elhurcoltak előtti tisztelgést az önkormányzatok és a hagyományőrző
klub koszorúzása zárta, majd a jelenlévők helyezték el a kegyelet mécseseit
a hősi emlékmű talapzatánál.

Kedves Várgesztesiek!
MENTSÜK MEG AZ UTÓKORNAK A VÁRGESZTESI CSALÁDOK FÉNYKÉPEIT!

A Várgesztesi Családok projekt pályázati támogatása lehetővé teszi a családoknál őrzött régi fényképek
alapján ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSÁT, továbbá FÉNYKÉPES CD ALBUM ELKÉSZÍTÉSÉT
Ehhez kérjük Várgesztes lakóinak segítségét! Aki teheti, kölcsönözze féltve őrzött fényképeit! A fényképeket
a Községházán kérjük átadni 2014.febrár 20-ig! Minden fényképet másolás után visszaadunk!
2014.január 13.
Menoni Gabriella polgármester
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Akinek a kihívások mindig nagy
lendületet adnak

Évet értékeltek a
hagyományőrzők

Nyeste Zsolt már gyermekkorában lázba jött, amikor belépett édesapja lakatos
műhelyébe, és nem nyugodott, amíg
ívet nem húzott az acéllemezen, nem törődve azzal, hogy a ruhája égési sebeket
szenved. A kihívások ragadták magukkal akkor is, amikor az első munkahelyén az akkoriban teljes új technológia,
a vízsugaras vágás bűvkörébe került az
ifjú gépészmérnök. Számára a szárnyaló cselekvés szabadsága mindennél többet ér. Amint meghallja az „Oldd meg!”,
beindulnak a rakéta motorok, és meg
sem állnak a megoldásig. A szivattyúgyártásban piacvezető óriás cég, a dán
Grundfos Tatabányai gyárában is azért
horgonyzott le immáron tizenharmadik
éve, mert itt állandóak a változások és
mindig van lehetőség valami újat csinálni.
A szivattyúgyártás piacvezetője ma már
az öt kontinens 46 országában van jelen
több száz termelő, kereskedelmi, fejlesztési egységével. Termékei a mindennapi
életünk fontos szereplői. Mint a testünkben dobogó szív, fáradhatatlanul gondoskodnak a folyadékok és gázok áramlásáról a létfontosságú rendszerekben.
Nélkülük nem juthatnánk vezetékes
ivóvízhez, nem keringene meleg víz a fűtési hálózatokban, a tűzoltók nem tudnák eloltania tüzet és elöntene minket a
szennyvíz. A számtalan követelménynek megfelelő, sokféle alkalmazás szakadatlan fejlesztésnek, csúcsszínvonalú
technológiáknak és gyártási rendszereknek, nem kevésbé az emberközpontú
vállalati filozófiának köszönhető.
Nyeste Zsolt szinte az első kapavágást
követően, 2001-ben vetette be magát a
Tatabányán épülő Grundfos villanymotor gyár feladat rengetegébe, ahol a minőségbiztosítási rendszer kiépítése volt
az első feladata. Már Budapesten is kapott hasonló megbízást a vízsugaras vágással összefüggésben, közvetlenül a gépészmérnöki
diploma
1999-es
megszerzése után. Annyira beleszeretett
a témába, hogy az itt szerzett tudását és
tapasztalatait az új cégnél is gyümölcsöztetni tudta, és ma már vezető minőségügyi mérnök beosztásban dolgozik.
A vevői és partneri bizalom megteremtése érdekében a bevezetett irányítási
rendszereket független szervezetek minősítik és tanúsítják, hogy megfelelnek
a követelményeknek. A rendszert nem
elég tanúsíttatni, folyamatosan karban
kell tartani és állandóan törekedni kell
annak tökéletesítésére. Az évente ismétlődő felülvizsgálatok is erre ösztönöz-

Szilveszteri hangulatúra díszített teremben várta meghívott vendégeit a Hagyományőrző Klub a közösség évértékelő, évnyitó eseményén, amin megjelent Menoni Gabriella
polgármester és a képviselő-testület több tagja is.
Mint azt Jezsó Pál, a klub elnöke elmondta: mint már évek
óta, 2013-ban is rendkívül gazdag és tartalmas rendezvényekkel járultak hozzá Várgesztes kulturális életéhez, a hagyományok megőrzéséhez, amit bizonyított a fényképes
prezentáció bemutatója is.
Legnagyobb szabású programjuk a Weisz Szilveszter és
Molnár János tanítók iskolájában az 1930-1943 közötti
időszakban tanuló, és ma is élő 40 öregdiák ünnepélyes
köszöntése volt, de emlékezetes többek mellett a hősi emlékműnél való tisztelgés, a sváb disznótor, az idősek napja.
Jelenleg is zajló projekt a gesztesi családok fotóinak archiválása, valamint a helytörténeti szempontból fontos, folyamatos jelenlét a falu újságjában.
Mindezek mellett mind több fiatalt és hölgyet sikerül bevonni a közösségi munkába – hangsúlyozta Jezsó Pál, aki
köszönetet mondott mindazoknak, akik tevékenységükkel
segítették, támogatták, támogatják a tervek és programok
megvalósítását.

nek. A cégcsoporton belüli kiválóság
értékelésnél kapott visszajelzés hatására
2010-ben megkezdték a cég hazai beszállítóinak támogatását azzal a céllal,
hogy együtt erősödjenek a Grunfossal,
erősítsék versenyképességüket és nem
utolsó sorban egyre jobb minőségben,
egyre megbízhatóbban szállítsanak. Három év alatt a legfontosabb kis- és közepes beszállítóknak olyan eredményesen
adták át a Grundfosnál bevált módszereket, javították vállalati kultúrájukat,
hogy a „Felelős beszállítói megoldás” pályázaton első helyezést értek el. A díjat
nem a vezérigazgató, hanem Nyeste
Zsolt vehette át, ami jól kifejezi a cég
emberközpontú elveinek megfelelő elismerést. Méltán tekinthető ez a díj a több
mint egy évtizedes minőségfejlesztési
munka gyümölcsének.
A gyárban eddig eltöltött időszak bővelkedett olyan feladatokban, ahol lehetőség volt megmutatni, hogy mire is képes
egy ambiciózus fiatal mérnök. A teljesség igénye nélküli felsorolás: a minőségirányítási rendszer kiterjesztése a második, majd harmadik gyárra, új
technológiák és új termékek gyártásának támogatása, karbantartás átszervezése, projektek koordinálása, termelésirányítási rendszerek fejlesztése, ellenőrző
tesztek, auditok bonyolítása, beszállítók
támogatása, új megoldások kitalálása,
megvalósítása, partnerekkel kapcsolat
tartása, a minőség folyamatos fejlesztése, a műszaki egyetem egyes tanszékeinél laboratóriumok felújítása, könyvtár
és konferencia terem korszerűsítése, diplomamunkás mérnökök mentorállása.
„Ez nekem nem munka, nem gyötrelem,
sokkal inkább boldogság. Szinte mindent és mindenkit ismerek. Otthonosan
mozgok a gyárban. Az anyagi megbecsülésemre nem panaszkodom, a kihí-

vás motivál!” Csíkszentmihályi Mihály
ezt az érzést tökéletes élménynek, flownak, magyarul az áramlatnak nevezi.
Egy ilyen életérzés kialakulásához nagyban hozzájárul a dán vállalatóriás társadalmi felelősségvállalása, imponáló vállalati kultúrája. Mindenütt segítenek,
ahol arra szükség van. Ahol nincs ivóvíz, oda napelemes kutakat telepítenek.
Árvíznél szivattyúikkal segítenek a
károk megelőzésében, enyhítésében. A
vörösiszap katasztrófánál speciális szivattyúkkal siettek a károsult települések
segítségére. Etikai kódexük törvény, szabálykövető magatartásuk példás.
2005-ben került Várgesztes vonzáskörébe, amikor megismerkedett Hartdégen
Helénnel. Házasságukból megszületett
Patrik, Martin és Richárd a szülők,
nagyszülők és dédszülők nagy örömére.
A Vadászdomb utcában rendezkedtek be,
felújított házukban. A Várgesztesen élő
családtagoktól sok mindent megtudott
a történelem viharait átélő és túlélő emberekről. Nagy elismeréssel adózik a legnehezebb időkben is derekasan helytálló
Gesztesieknek. Úgy véli, hogy megpróbáltatásaiknak egytizede is sok lenne a
mai generációk számára. Szereti a kertes
házat, ahol mindig van mit megfogni, és
a dolognak sosincs vége. Nagy élvezettel
szabta, vágta, hegesztette a kerítést.
Nagy örömet okozott, hogy a merőleges
merőlegesre sikerült és a hegesztési varrat szép lett. Még nagyobb öröm a három egészséges fiúval kirándulni az erdőkben, építeni a legó csodákat. Nagyon
hálás a nagyszülőknek a mindennapos
támogatásért. Boldogan él a feleségével,
nagyon büszke a fiaira. Úgyszólván
minden tökéletes, minden kerek. Az a
vágya, hogy ez sokáig így maradjon.
-TJ-

Köszönet az
önkénteseknek!
Nem nagy létszámú, de rendkívül
összetartó közösséget alkotnak a
gesztesi önkéntes tűzoltók – köszöntötte az évadnyitó rendezvényen társait a csapat doyenje, Almási István,
aki azt is hozzátette, szinte nincs
olyan esemény a faluban, aminek
előkészítésében, lebonyolításában ne
vennék ki részüket.
Hasonlóan elismerő szavakkal köszöntötte a megjelenteket Schaffer
László is. A megyei tűzoltó szövetség
elnökségi tagja kiemelte: nemcsak a
település lakossága számíthat az önkéntesek segítségére, hiszen nyáron,
az árvíz idején a megye 12 egyesületének tagjai egy hét alatt közel hatezer
órát teljesítettek a kármegelőzési
munkálatokban. A Várgesztesi Önkéntes Tűzoltó Egyesületből heten
vettek részt Dunaalmásnál a védeke-
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HÁROM FALU EGYÜTT TORNÁZIK
a Várgesztesi Faluházban

2014.március 8-án du. 4 órakor
2014.március 9-én de. 10 órakor
Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár a
Héregi, Vértessomlói és Várgesztesi Pilates Klub

zésben.
Schaffer László megköszönve az áldozatvállalást Almási Istvánnak,
Bottka Tamásnak, Geier Lajosnak, Ifj.
Bottka Tamásnak, Mester Zsoltnak,

Országos szinten négyezer fő részvételével
indított kulturális közfoglalkoztatási programot novembertől a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI). Várgesztesen Kluber Enikő elsősorban a Faluház programjainak, eseményeinek koordinálásában segédkezik Geiszt
Róbert intézményvezetőnek.
Mint elmondta, 2013 nyarán fejezte be tanulmányait, s mivel pályakezdő munkanélkülinek minősült, elhelyezkedése sok nehézségbe

Pillmann Zoltánnak és Valakovics
Zoltánnak emléklapot nyújtott át,
amely Dobson Tibor dandártábornok
elismerését közvetítette a kiemelkedő
helytállásért.

ütközött. Ezért is örült meg a Munkaügyi
Központ megkeresésének, mely közfoglalkoztatására irányult.
- Jókedvemet fokozta az a tudat, hogy kis
közösségünk életének ügyvitelét segíthetem
– fogalmazott.
A program keretében egyébként a foglalkoztatottak bérét és annak járulékait a Magyar
Állam a Nemzeti Foglalkoztatási Alapon keresztül 100 %-os mértékben biztosítja.

