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Egész életemben
pörgős voltam

Harmadik képviselői ciklusát kezdte
az októberi választások után Almási
István, aki továbbra is a várgesztesi
közterületek gondos őre. Korábban
több száz órát dolgozott társadalmi
munkában a területeken, amit néha
mások szóvá is tettek, mondván,
hogy nem a képviselő dolga lenne.
Szükség volt rá, a munka pedig nem
szégyen – vallja ma is, ám mára
könnyebbé és hatékonyabbá vált a
feladatellátása: van állandó, a közvetlen irányítása alá tartozó és mozgó-

sítható munkaerő, így nagyobb figyelmet fordíthat a munkaszervezésre
és egyéb teendőkre.
A polgármesterhez hasonlóan ő is
több, jelenleg még kiaknázatlan lehetőséget lát a faluban, említve a Vár
kapcsán a turizmus fellendítését is.
Bár a beruházások, fejlesztések kapcsán idén a büdzsé kicsit szűkösebb, a
képviselő szerint jó gazdálkodással
áthidalhatók a gondok, ezért rangsorolni kell, hogy „mi viszi előrébb a
községet.”
Abban is egyetértés van, hogy a közösségi életet szerencsés lenne felpezsdíteni. Arra a kérdésre, hogy miként
lehetne jobban megmozgatni a helyieket, a képviselő így válaszolt: „Ez
már évek óta közös probléma. Úgy
tűnik, mintha túl sok lett volna a
rendezvény és valamilyen szinten el
lett volna aprózva. Lehet, hogy kevesebb kellene. Én a magam részéről továbbra is vállalom a hozzám köthető
programokat. De nézzük például a
majálist és a családi napot. Ezek nonprofitos rendezvények, amiket társadalmi munkával valósítottunk meg, s
úgy tűnt, hogy a majális, a zenés ébresztő, a horgászverseny „tömegben”, érdeklődési szinten is többet
hozott. A tervezett irányunk, hogy
ezeket a rendezvényeket színvonalasabb kulturális műsorral bővítsük,
hogy továbbfokozhassuk az érdeklődést, az odalátogatók számát.”

V. évfolyam, 2. szám

Jezsó Pállal egyezik a véleménye, miszerint a fiatalokat meglehetősen nehéz aktivizálni, s a lehetséges megoldást ő is a motivációban látja: „Én a
magam részéről, az önkéntes tűzoltómozgalmon keresztül úgy érzem,
hogy sikerült olyan kapcsolatot kiépíteni, ha hívom őket, akkor 8-10
embert tudok mozgósítani bármilyen
helyzetben. Az igaz, hogy ehhez telefonálni kell negyvenet-ötvenet, de a
végén összejön. Szerintem valamilyen szinten érdekeltté kell őket tenni,
s ez lehet akár egy szerény vendéglátás, egy üdítő, egy sör, egy szendvics.
Ez nem nagy összeg. Ráadásul, ha
ezeknek a társadalmi munkáknak az
arányait, a hasznosságát nézzük, akkor igazán csekélységről van szó. Vegyük csak példaként, amikor több
mint tíz veszélyes fát vágtunk ki a
faluban – természetesen a szükséges
engedélyek birtokában – milyen költségeket spóroltunk meg… ugyanakkor a vendéglátás és az üzemanyag
elenyésző kiadás volt.”
A képviselő tudja és elfogadja, hogy a
fiatalok jó része a munkahelyi elfoglaltságok miatt marad el a közösségi
élettől, ám számára, aki – saját megfogalmazása szerint – soha nem volt
lassú gyerek, kissé szokatlan mindez.
Ahogy mondja, ő egész életében pörgős volt és csak ezt a fordulatszámot
ismeri: nincs leállás! Menjünk és csináljuk!

VÉDŐOLTÁS!
Elkezdődött a 2014-2015 évi influenza szezon. A térítésmentes influenza oltóanyagok a felnőtt/ gyerek háziorvosok részére biztosítva vannak. Azon jogosultak, akik még nem vették igénybe a védőoltást, igényeljék azt a háziorvosukon keresztül.
Jogosult személyek:
•3 évnél idősebb, súlyos betegség kockázatának kitett
•krónikus légzőszervi betegségben szenvedők, asztmás betegek;
•súlyos elhízás vagy neuromuscularis betegség miatt korlátozott légzési funkciójú betegek;
•szív-, érrendszeri betegségben szenvedők (kivéve a kezelt magas-vérnyomás-betegséget);
•veleszületett vagy betegség/kezelés révén szerzett immunhiányos állapotban szenvedő betegek (beleértve a HIV-pozitív
személyeket, daganatos betegségben szenvedőket is);
•krónikus máj- és vesebetegek;
•anyagcsere-betegségben szenvedők, pl. diabetes;
•várandósok a gesztációs héttől függetlenül;
•azok a nők, akik a gyermekvállalást az influenza szezonális időszakára tervezik;
•rehabilitációs, átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben, lakóotthonokban, vagy egészségügyi intézményekben huzamosabb ideig ápolt személyek;
•60 éven felüliek, egészségi állapotuktól függetlenül
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Az elhurcoltakra és a világháborúk
áldozataira emlékeztek

„Ismét eltelt egy év és itt állunk,
hogy megemlékezzünk testvéreinkről, akik szörnyű körülmények
között élték életük utolsó részét.”
- fogalmazott Kis József világi lelkipásztori munkatárs január első
vasárnapjának délelőttjén Várgesztesen. A hősök emlékművénél, az
istentiszteletet követő megemlékezésen többek mellett annak a hatvanhat elhurcolt embernek az emléke előtt tisztelegtek a falu lakói,
akiket az orosz katonák 70 évvel
ezelőtt, 1945. január 6-án vittek
„malenkij robot”-ra, azaz kényszermunkára.
Rising Károlyné polgármester arra
hívta fel a figyelmet, hogy szinte

valamennyi gesztesi család érintett
volt a háború, a munkatáborok,
illetve a kitelepítések során, amikről csak otthon titokban lehetett
beszélni, tartva a további megtorlásoktól.
Mint azt Pillmann József, a német
nemzetiségi önkormányzat elnöke
kiemelte, ezen a napon a település
minden lakójára emlékeznek, akik
valamely háború, illetve annak
okán vesztették életüket.
- Vízkereszt napján terelték össze
az orosz parancsnokság utasítására a 15-55 éves fiatal és felnőtt férfilakosságot. Útjuk gyalog vezetett
elsőként Vértessomlóra, majd on-

nan Lovasberény érintésével Bajára. Itt vagonírozták be őket és indították Temesvárra a transzportot.
Hetek, hónapok teltek el a hazatérésig, de a hatvanhat elhurcolt közül tizenegyen sohasem láthatták
viszont szeretteiket, s összességében huszonhat ember halálát
okozta a malenkij robot – idézte fel
az eseményeket az elnök.
Az elhurcoltak előtti tisztelgést az
önkormányzatok és a hagyományőrző klub koszorúzása zárta, míg
a kegyeletteljes eseményt a Német
Kultúregyesület dalkörének előadása tette emlékezetessé.
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Megemlékezés az emlékműnél
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A lehetőségekhez mérten jó évet zárt a klub

Huszonöt önkormányzat, civil és egyéb szervezet helyezte el koszorúját Vérteskozmán, a második világháborús emlékműnél tartott megemlékezésen.
A tiszteletadáson megjelent és beszédet mondott
többek között Spányi Antal megyéspüspök,
Spergelné Rádl Ibolya Gánt polgármestere és Kocsis Mihály a Vértesi Erdő Zrt. vezérigazgatója.
A kegyeleti eseményen a Vértes-hegység területén 1945. január 20-31. között nagy csatákat
vívó, és a haza védelmében hősi halált halt Magyar Királyi huszár alakulatok tisztjeire és katonáira emlékeztek immár harmadik alkalommal
a 2013. januárjában állított impozáns és egyben
megrendítő emlékműnél, ahol évről-évre mind
többen jelennek meg.

Elfoglaltak a fiatalok,
nehéz a mozgósításuk
Júniusban lesz 78
esztendős
Jezsó
Pál, a Hagyományőrző Klub
elnöke. Ahogy felidézi, már úttörő
kora óta a társadalom aktív tagja,
60 esztendeje önkéntes tűzoltó, 58
éve látja el a parancsnoki teendőket. Igaz, ma már
könnyebben elfárad, de még mindig „megy”, teszi a dolgát, szervezi a klub életét, részt
vesz a közösségi programokon.

Bár a klub létszámát az elmúlt időben sikerült – főként
hölgyekkel – szaporítani, s fiatalabbak is érkeztek, úgy
látja, hogy a fiatalabb generációra a munkahelyi elfoglaltságuk miatt inkább csak a nagyobb, s hétvégi rendezvényeken számíthatnak.
Amikor arról beszélgetünk, hogyan lehetne aktivizálni
őket, hatékony megoldást nemigen tud vázolni. Pedig régen, amikor a tűzoltókkal bálokat rendeztek, szinte be
kellett zárni az ajtót, mert már nem fértek el. Ma pedig
már meccsekre is csak akkor jönnek, ha valami nagyobb
csapat érkezik – mondja Pali bácsi. Azt gondolja, hogy a
tűzoltóság is azért volt akkortájt igen népszerű, mert a
rendezvények pénzmaradványából megvendégelték az aktivistákat, közös kirándulásokat szerveztek, s ezek összekovácsolták a társaságot.
De hát annak idején Siófokra több mint negyvenünket elvittek oda-vissza 360 forint 20 fillérért. Ma egy kilométert nem tesznek meg ennyiért – legyint. Az viszont biztos – teszi hozzá azonnal – hogy a klub törzsgárdája
„tartja magát”. Ők továbbra is megtesznek mindent azért,
hogy részesei és színesítői legyenek Várgesztes civil, közösségi életének, s természetesen az önkormányzat is számíthat a partnerségükre.

Évindító szakmai találkozót tartott A Vértes Agorája a járás szakembereinek
Tatabányán, a Sport Hotelben. A találkozón Várgesztest Geiszt Róbert, a faluház vezetője képviselte. Salamon Hugó, A Vértes Agorája szakmai vezetője ös�szegezte a tavalyi év legfontosabb eredményeit, majd együtt megtervezték a
2015-ös évet. A visszatekintésből kiderült, hogy 2014-ben több mint 15000
embert mozgatott meg az a 260 aktivitás, amely a járás 9 településének kulturális programjait színesítette az Agora Nonprofit Kft. támogatásával. A 2014.
évben megkezdett rendszeres személyes konzultációk és a közös szakmai találkozók adják a járási települések és A Vértes Agorája együttműködésnek az
alapját.
Az évindító rendezvényt a 25 éves Jászai Mari Színház, Népház épületében
folytatta a csapat. Jenei Gabriella és kollégái turné keretében mutatták meg a
színházat a térségi szakembereknek. Betekintést nyerhettek a működő színház
műhelyeibe, tereibe, titkaiba. A nap zárásaként a Padlás című előadás megtekintése tette teljessé az évindító szakmai napot.

A Népegészségügy Szakigazgatási Szerv tájékoztatása szerint
megyénkben az influenzás megbetegedések száma folyamatosan emelkedik. A kórházban
fekvő betegek biztonsága érdekében valamennyi fekvőbetegellátást végző osztályon tilos a
látogatás.
A látogatási tilalom január 28án lépett életbe, a rendelkezést a
kórház vezetése saját hatáskörében hozta meg, s visszavonásig érvényes.

Az év tervezésekor azt gondoltuk,
hogy olyan lesz, mint az előző esztendők, de sajnos – hasonlóan valamen�nyi várgesztesi civil szervezethez –
csak az igényelt támogatás felét
kaptuk meg. 230 ezer forintot terveztünk, s végül 115 ezer érkezett a büdzsébe – ismertette Jezsó Pál elnök a
Hagyományőrző Klub összejövetelén,
melyen Rising Károlyné polgármester,
valamint Almási István és Szolga Róbert képviselők is részt vettek.
Mindemellett az elnök jónak értékelte
a mögöttük álló évet, hiszen pályázati
támogatással létrejött a 125 esztendőt
felölelő, 44 várgesztesi család 365

fényképét bemutató tárlat, s az élő
emlékezeten alapuló időkapszula is elkészült a jövő generációi számára interaktív DVD formájában. Az elmúlt
három esztendő újságszámait is tartalmazó lemezeket valamennyi családhoz eljuttatták, így mindenki számára adott a különleges időutazás
lehetősége az otthonában. Nem maradt el a hagyományos disznóvágás, a
május 1-jei főzőversenyen való részvétel, kirándultak Vérteskozmára, s a
település koszorúzásain, megemlékezésein is lerótták kegyeletüket tavaly a
klub tagjai.
A 24 fős taglétszámú szervezetnek

egy jelentősebb tervét nem sikerült
megvalósítani. Nem nyílt lehetőségük
az ún. „tehenes szekér” és kocsi fecskendő felújítására és kiállítására a falu
valamely központi területén. A nagyobb gondot a szekér jelenti, mert a
különböző alkatrészek fellelhetők a faluban, a kerekek azonban hiányoznak, így felmerült, hogy azokat más
településről szerzik be. Mint Jezsó Pál
elmondta, mindezt saját erőből szeretnék véghezvinni, de a polgármester
ígéretét is bírják, aki felajánlotta segítségét, így bíznak benne, hogy idén valósággá válhat az elképzelésük.

A legkisebbek is őrzik a hagyományt
Kiemelt területe a várgesztesi óvoda nevelési
programjának a sváb hagyományok megőrzése, az ősi szokások és foglalatosságok
elsajátítása. Ennek a törekvésnek volt újabb
állomása január végén, amikor a tollfosztás
rejtelmeivel ismerkedtek az apróságok, akik
szüleikkel, nagyszüleikkel vettek részt a
programon.
Pillmann Józsefné nagy táska tollal érkezett
a faluházba, hogy felelevenítsék a régmúlt
idők hideg téli estéit. Ilyenkor a család
konyhájában gyűltek össze az emberek, s
míg a férfiak különvonulva boroztak és
kártyáztak, addig a hölgyek a tollfosztással
foglalatoskodtak. Ennek lényege, hogy a toll
száráról letépdesik a pihéket, melyeket aztán a dunnák, párnák kitömésére használták fel.
A gyerekek nagy kedvvel vettek részt a
munkában, s különösen élvezték a hagyomány befejező aktusát, ugyanis amikor a
toll elfogyott, előkerült a szorgos asszonyok által sütött foszlós kalács, és a finom
tejeskávé. Vagyis megkezdődött a tollasbál.

