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elhalasztott döntés…
Nem képzelek én el teljesen új dolgokat. Azt szeretném, hogy mindenki,
amiben a legjobb, legyen a dalolás, tánc,
bármilyen szakterület vagy hobbi, abban nyisson egy picit kifelé. Azt szeretném, hogy mindaz, amiért jó itt
élni, az legyen általánosan elfogadott
és ezt sugározzuk egymásnak és az
ideérkezőknek is.
Mindemellett azonban – gondolom –
polgármesterként egyéb feladatok is
várnak Önre, illetve a képviselőkre.
Már az első testületi ülésen csokorba
szedtük az el nem varrt szálakat. Várgesztes életében van néhány peres ügy,
törekedni kell ezeknek a lezárására. A
lezáratlan ügyek azért jelentenek problémát, mert elvonja a figyelmet az új
lehetőségektől vagy aktuális feladatoktól.
A fő prioritás, hogy minden elkövetkezendő döntés előtt időben kezdjünk
el mérlegelni, az igényeket, szükségleteket és forrásokat összehangolni. A
falu lakóitól a legtöbb képviselői szavazatot a dr. Balázs Gabriella jogász
kapta, aki nagyon agilis. 100 %-os
döntéssel kapott Alpolgármesteri megbízást. Személye is biztosíték lehet a
tárgyalásos rendezéseknek. Az egyik
gond például a gyerekek, felnőttek étkeztetése. Egyik peres ügyünk Várgesztes és Vértessomló közti elszámolási folyamatok kapcsán keletkezett.
Egyeztetést szeretnénk az érintett két
település vezetőjével, testületeivel, a továbbiakban szeretnénk elkerülni a bírósági eljárásokat, mert ezek nagyon
hosszan elhúzódnak, folyamatokat
akasztanak meg. S így nehéz dolgozni.
A másik: a falu részéről hatalmas
nyomás nehezedik az önkormányzatra az úthelyzet kapcsán, amely több
milliós tétel. A korábbi testület hatalmasat lépett előre, amikor három utcában is elkészült a pormentes aszfaltos út, de az Arany János utca és a
Vár felé vezető út siralmas képet mutat. Ez a legnehezebb feladat és a leg-

költségesebb is. A forrást egyelőre sajnos nem látjuk. Eddig is úgy készültek
el az utak, hogy az önkormányzat
megfinanszírozta, utólag azonban
már nem sikerült hozzá kellő támogatást szerezni. És a vízelvezetés legalább
ennyire hatalmas gond...
A Vár újra látogathatóvá tételéhez
várhatóan állami forrás érkezik. Már
most felvettem a kapcsolatot bizonyos
személyekkel, szervezetekkel, hiszen ez
az állami beruházás a falun keresztül
történik és mindent elkövetünk, hogy
része legyen a Vár utcának a rendezése
is. Az utca az Erdészet területén van,
de a Vár látogatottságához az utat is
biztosítani kell. El kell elérni, hogy
ebbe a folyamatba az az utca is belekerüljön. Ha ezt ki tudnánk eszközölni,
akkor kevesebb megoldatlan helyzetű
út marad.
Bár többen azt mondták, hogy túl optimista vagyok, de szerintem a Székesfehérvár és Tata közötti, a Csákvári
utat is érintő útrekonstrukciónál lobbizás kérdése, hogy ezt az alig több
mint 9 kilométernyi kitérőt is beiktassák a nagy állami beruházásba. S ezzel a felvetéssel már vissza is kanyarodtunk a beszélgetés elejére: ehhez
„érveket” kell produkálnia Várgesztesnek. Azaz, igazolnia kell, hogy az idevezető út felújítása nem csupán az itt
élők, hanem az idegenforgalom miatt
is fontos. Mi, képviselők már a novemberi testületi ülésre feladatul is
tűztük ki azon érvrendszer összeállítását, amellyel a döntéshozók számára igazolni tudjuk, hogy ez a 9,2 kilométer nem csak a 627 várgesztesi
ember létszükséglete.
Azt szokták mondani, hogy új seprő
jól seper, s ettől a bizonyos új seprőtől
gyakran várják az új irányt is. Markáns változásra számíthatnak a
várgesztesiek?
A feladat alapjaiban az elődök munkájának folytatása, de a tempón szeretnék változtatni! A falu szerencsésnek
mondható, hiszen mindenkinek van
munkája, aki dolgozni szeretne, vagy
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nem beteg. S mindenkinek van a feje
felett tető. Míg más önkormányzatok
szó szerint hajléktalanokkal és egyéb
szociális gondokkal kénytelenek foglalkozni, addig Várgesztesen ez megoldott, mert az emberek élni akarnak, és
jól akarnak élni. Nagyon újat nem
szabad kitalálni, hanem egyszerűen a
faluban élve le kell zárni a folyamatokat. S ha megvalósul a béke, a megbeszélés és nyílt információátadás, akkor
talán kevésbé lesznek kívülről „huhogók”, vagy a folyamatot megakasztók. Ezért – mint a választás előtti bemutatkozó beszélgetésen is elmondtam
- a falu szinte egészét érintő kérdésekben esti beszélgetés címszó alatt fórumokat tervezek a faluházba. Ezeken a
beszélgetéseken felvetjük a témát, ismertetjük a tényeket, s döntés előtt
kikérjük a lakosok véleményét, hiszen
aki a nagy széljárás vonalában lakik,
egészen másként dönti el, hogy huzatos az utcája, vagy nem, akinél pedig
nincs árokrendszer, annak az a legnagyobb gondja. Arra kell törekedni,
hogy a változás egyenletesen érintsen,
vagy legalábbis ütemezetten mindenkit. Mert emberi tulajdonság, ha tudom, hogy én vagyok a harmadik a
sorban, akkor nagyon-nagyon várom
és mindent elkövetek az első és a második feladat teljesítéséért. Így tulajdonképpen a rangsorolás nemcsak
forrás, hanem kicsit érzelmi alapon is
megerősítést kell, hogy kapjon. Mert
ha az állampolgár magáénak érzi a
döntést, részt vesz benne, akkor mellette fog állni és minden erejével segíteni fog… Így fokozható a tempó.
A meglévő intézményrendszerünk
működésének biztosítása, fokozatos
fejlesztése a programban evidencia –
szögezi le a polgármester a beszélgetés
során, amelyet ismert mosolyával így
zár: bizalmat kaptam
Várgesztes
lakóitól. Sokan kedvelik vitalitásomat.
Bízom benne, hogy egyre többen hisznek a fejleszthetőség lehetőségében,
csatlakoznak majd a Testülettel közösen meghozott döntéseink végrehajtásához, hogy együtt örülhessünk sikereinknek!
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Letették esküjüket a képviselők

Október 21-én este tartotta alakuló ülését, s tette
le esküjét Várgesztes új képviselő-testülete, valamint Rising Károlyné polgármester. A Helyi Választási Bizottság ismertetője szerint a választás
Várgesztesen rendben lezajlott, rendkívüli esemény nem történt.
Október 12-én a jelöltek közül Almási István, dr.
Balázs Gabriella, Busz Tamás és Szolga Róbert
szerezte meg a legtöbb voksot, így ők vehették át
megbízólevelüket.
A képviselők döntöttek az alpolgármester személyéről, s miután dr. Balázs Gabriella megkapta a
minősített többséghez szükséges igen voksokat, a
következő öt évben ő töltheti be a tisztet.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes
is megtartotta alakuló ülését. A négy jelölt közül Beck Ferencné, Hartdégen Sándorné és Pillmann József kapta
a legtöbb szavazatot, így ők tettek képviselői esküt.
A képviselők az ülésen Pillmann Józsefet választották a Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes elnökének, míg Beck Ferencnét elnökhelyettesnek.
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Nyárbúcsúztató
A képviselő-testület több tagja is részt
vett a hagyományos nyárbúcsúztató
délutánon. A hagyományőrző klub
minden nyár végén beszélgetésre, kikapcsolódásra invitálja a település civil
szervezeteinek képviselőit, lakóit, s

ilyenkor - természetesen - a kulináris
örömök sem maradnak el.
Jezsó Pál, a klub elnöke köszöntötte a
jelenlévőket, s tepsikben a tavaszi sváb
tor során készült kolbászok és hurkák
sültek, az asszonyok házias édes süteményeket és pogácsát kínáltak, míg a
férfiak boraikat, pálinkáikat kóstolgatták.
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A volt nyugdíjas klub utódszervezetének tagjai egyébként rendszeres összejöveteleik mellett aktívan vesznek részt
a tavaszi sváb disznótoron, illetve a
májusi családi napon, de élen járnak a
helyi kulturális értékeket megőrzésében, a hagyományok, szokások és elfeledett mesterségek felelevenítésében,
továbbörökítésében is.
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Harmóniára törekszik az új polgármester
Rising Károlynét, a község új polgármesterét nem szükséges bemutatni a
várgesztesieknek. Ismerik a mindennapokból, a közéletből, találkozhatnak
vele a különböző rendezvények, vagy
éppen sétái során, s polgármesteri
programját is bemutatta a falubelieknek. Az úgynevezett kampányban
azonban egyetlen kérdés nyitott maradt, ezért beszélgetésünket ezzel indítom:
Miért indult a polgármester választáson?

Polgármesteri köszöntő!
KEDVES VÁRGESZTESIEK!
Ezúton is köszönöm személyemre leadott szavazatukat! Örülök, hogy 65
%-os részvétel mellett bizalmukról
nyilatkoztak és 2/3-os többséggel rám
szavaztak.
Én valóban hiszem, hogy „Várgesztes
a lehetőségek falva”, ahol jó élni. Ennek megfelelően kívánok az elődök
munkájára építkezve mindent elkövetni, hogy a fejlesztések ne kerüljék el
bájos kis zsákfalunkat.
2014. okt. 21-én átvettük megbízóleveleinket a Helyi Választási Bizottság
elnökétől.
Megalakult az új Képviselő testület.
Az újraválasztott három és egy új

képviselőtárssal nagyon erősnek érzem a testületet. A sok éves tapasztalat és az új személyek együttes munkája lehet a garancia arra, hogy ne
szakadjon meg a folytonosság, és bátran merjünk nagyot álmodni, változásokat generálni.
Közösen végzett munkánkról, terveinkről, programjainkról folyamatosan
hírt adunk, hogy minél több lakos vehessen részt falunk közösségi életében.
Kiemelt feladatunk a Német Nemzetiségi Önkormányzattal és civil szervezetekkel, tagjaikkal együttműködni.
Ez egyben lehetőség is, hogy természeti értékeink megőrzése, a személyes

életminőség további javítása és a szervezetekben történő kiteljesedés erősítse
összetartozásunkat.
„Az életnek értéket csak a szolgálat
adhat, amellyel az emberek ügye felé
fordulunk.” – a megbízólevelünkben
szereplő Márai Sándor idézetet jegyében és szellemében ígérem, hogy képviselőtársaimmal, a Polgármesteri Hivatal munkatársaival a várgesztesi
emberek ügyét kívánjuk és fogjuk
szolgálni!
Bizalmukat megköszönve Tisztelettel:
Rising Károlyné (Irma)
polgármester

Itt a fűtési szezon!
Az elmúlt napokban tapasztalható hidegek miatt sokan bekapcsolták már a fűtést, begyújtották a kályhát. Újra fennáll tehát a veszélye a kéménytűznek, füst- és szén-monoxid-mérgezésnek. A gyakran tragikus kimenetelű események
többsége kellő odafigyeléssel és felkészüléssel megelőzhető lenne.
Különös jelentősége van a kémények rendszeres ellenőrzésének, hiszen a szén-monoxid mérgezések legtöbbször a tüzelő- és fűtőberendezések helytelen használatéra és az ellenőrzés hiányára vezethetők vissza.
A kazánnal, főként vegyes tüzelésű kazánnal felszerelt ingatlanban a kémények ellenőrzése mellett érdemes átvizsgáltatni magát a berendezést is. Mindezeken túl ügyelni kell a tüzelőanyag tárolására is, biztosítsuk a megfelelő távolságot
a tüzelő, fűtő berendezés és az éghető anyag között. A kazán közelében felhalmozott éghető anyagokat távolítsuk el.

Baj esetén azonnal hívják a katasztrófavédelem műveletirányítási központját a 105-ös segélyhívó számon!

Nagyon szeretem az embereket, bízom
is bennük és nagyon szeretek Várgesztesen élni. Rengeteg értékes embert ismertem meg a volt iskolatársak mellett, főleg attól az időponttól, hogy a
korábbi Önkormányzat megbízott a
Várgesztesért Közalapítvány vezetésével. Különböző korosztályú személyek
bíztattak a megmérettetésre! Falunkban nagyon aktív a civil élet, de egyben van egy kritikai észrevételem is. A
civil szervezetek inkább egymás mellett dolgoznak, mintsem együttesen.
Érzek magamban annyi erőt, hogy ezt
a meglévő, sok-sok éves hagyományos tevékenységet tudatosan összehangoljam és összekapcsoljam az önkormányzati
munkával.
Említek
példát. Műsorra készülnek az óvodások. A szülők felöltöztetik a gyerekeket, megnézik, meghallgatják. Jönnek
az iskolások. Még a nagymama megnézi, a többiek hazamennek. Tulajdonképpen azt érzem, hogy nem tiszteljük
meg
kellően
egymás
produkcióját, bemutatkozását, a sokszínűséget. Egy-egy szereplés, egy-egy
megmozdulás mögött rengeteg munka van. Várgesztesen nincs túl sok esemény, s a lelkemben én ezeket ünnepként élem meg, s akkor vagyok boldog
és nyugodt, ha velem együtt tudnak
mások is ünnepelni. Tehát ha már készülünk valamire, akkor engem biztosan érdekel és hiszek abban, hogy másokat is…
De nézzünk egy másik kérdést. Jó érzés látni, hogy mindenki, aki a szabadidejét áldozva dolgozik, gyönyörű
kapcsolatokat épít ki: az énekesek,
táncosok, sportolók, stb., de úgy érzem, hogy Várgesztes nem mindig
mutatkozik be. Tehát ideérkeznek a
szereplők, s nincsenek a fogadásukra
szervezett községi rendezvények. Én

lehetőséget látnék abban, hogy amikor
megérkeznek, akkor valami cseppet
megmutatnánk a falunkból is, természetesen az igényeknek, időpontnak
megfelelően… Azt gondolom, mindezt
otthonról hoztam. Nagycsaládban
nőttem fel, hatan vagyunk testvérek.
Nagyon sokszínű volt és a mai napig
is az a családunk élete, hatan hatfélék
vagyunk, mert mindenkit más érdekel. S még most is, 59 évesen rácsodálkozom a húgom, vagy a nővéreim újdonságaira, ők meg az enyémre.
Engem őszintén érdekel a másik és ezt
egy picit hiányolom a falu egészét
érintően. Páratlan helyen lakunk: gyönyörű környezet, csend, madárcsicsergés. A természet tiszteletéből és szeretetéből a vendégeknek is kellene
nyújtanunk. Csak csöppnyi kis sétákat szervezni a nagy rohanásban a –
például – szereplésre ideérkezőknek,
hogy ráhangoljuk az embereket a természet közelségére. Nem akarom túlmisztifikálni a kérdést, én egyszerűen
a harmóniára törekszem, s úgy érzem,
hogy nem mutatjuk meg a kincsünket
a „külsőknek”. Rengetegen laknak a
Villaparkban, egy időben 1 000 – 1
500 ember is itt van, és igazából Várgesztesen feltrappolnak a Várhoz, végigkiabálják az utcát, vagy felmennek
a Kősziklához. Ha programot készítenénk nekik és megtanítanánk őket,
hogy mire figyeljenek, lássák meg a
természeti adottságokat, akkor elmaradnának a hangoskodók. Mert ezen a
falun nem végigtrappolni kell, hanem

mindent beszívni. Egyenlőre kevés az
a hivatalosan bemutatott terület, a
Vár, a Kőszikla, Templom, jelzett turista utak, amivel ki lehet tölteni pl
egy hét itt tartózkodást. A nyugdíjastól a fiatalig olyan embereket szeretnénk összetoborozni, akik felvállalják
csoportok vezetését, mesélnének falucskánkról. Viszont ezeket a szabadidős pluszokat csak az tudja szívvellélekkel vállalni, aki hisz is benne. Jó
hír, hogy már toboroztunk is 1-2 embert, gyűjtjük az ötleteket a paletta
szélesítésére.
Ezek szerint legfontosabb feladatként
a falu „lelkét” szeretné megszépíteni?
Tulajdonképpen nagyon jó és nagyon
szorgalmas emberek laknak itt, de egy
picit bezártabbak, mint amit én otthonról hoztam. A gesztesiek a családban kötetlenül beszélnek, de a kerítésen kívül már van bennük egy
bizonyos tartás, ami nem baj, de lehetnének nyitottabbak is. Tehát amikor
azt mondom, hogy harmóniára törekszem, akkor békére törekszem.
Hogy az emberek nyíltan kérdezzenek,
majd nyíltan válaszoljanak. Ez egyfajta mentalitás itt, hogy „nem mondom
ki teljesen, csak utalok rá.” Ebből a tapasztalataim szerint több baj származik, mint a nyíltságból. A családban
tanultam meg azt is, hogy néha nehéz
nemet mondani, de sokkal tisztességesebb egy határozott „nem” és indoklás, mint a mismásolás, elkendőzés és

