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Sváb Kupa tizenötödször
A Sváb Kupa elnevezésű teremlabdarúgó torna 15. sorozata
indult útjára Vértessomlón, az utánpótlás korosztályban a
házigazdák, Környe, Kecskéd és a Vértesi Erőmű, míg a felnőtteknél ez utóbbi csapat helyett a Várgesztes részvételével. Jó pár esztendeig csak a felnőttek küzdöttek a kupáért,
azonban 2012-től, tehát már öt esztendeje a gyerekeket is
„befogták”. Mivel a gesztesi kis focisták is vértessomlói színekben rúgják a bőrt, az utánpótlásnál hagyományosan a
Vértesi Erőmű szerepel negyedik gárdaként, s az idei első
fordulóban több szurkoló is mondogatta: beérett az erőmű
együttese.
A kicsik hat mérkőzést játszottak délelőtt, ez idő alatt pontosan 33 gól született, s majdnem a felét, 16-ot a Vértesi
Erőmű szerzett. A nyitómérkőzésen a Vértessomló és Környe 3-3 arányban egalizált, majd az erőmű 4-0-s győzelmet aratott a Kecskéd felett. A tatabányai csapat a házigazdákat és a környeieket is 6-1 arányban múlta felül. A
tavalyi kupagyőztes Kecskéd 4 gólt rúgott a Környének,
míg saját hálója csak egyszer rezgett, a Vértessomlótól
azonban ők kaptak négyet és egyet sem sikerült szerezniük.
Így a fordulót három győzelemmel a Vértesi Erőmű zárta

VII. évfolyam, 2. szám

az élen, mögötte végeztek 4 ponttal a házigazdák, harmadik helyen 3 ponttal a kecskédiek, míg a negyediken 1 ponttal a környeiek.
Nálunk fog megrozsdásodni a vándorkupa – jegyezte meg
tavaly egy kecskédi szurkoló a felnőttek sorozatzáró eredményhirdetésekor, miután sokadszorra hódították el. A
kecskédiek idén is alaposan „belekezdtek” szombat délután:
előbb a Várgesztest múlták felül 7-3-ra, utána a környeieket
6-3-ra, s bár a vendéglátóknak sikerült őket megszorongatni, a Vértessomló ellen vívott meccset is hozták 7-6-os
győzelemmel. A házigazdák elleni mérkőzés után a Környe
(5-2) és Várgesztes (3-0) is győztesként hagyta el a pályát,
a Gesztes Környe összecsapása a várgesztesiek 3-1-es sikerével zárult. A felnőttek fordulóját tehát 100%-os teljesítménnyel a kupát jelenleg is őrző Kecskéd nyerte meg, második helyen végzett a Várgesztes 6 ponttal, harmadikon zárt
a Környe 3 ponttal, míg negyediken pont nélkül a Vértessomló.
A ranglista azonban természetesen még az utánpótlás korosztálynál és a felnőtteknél is változhat, hiszen az, hogy
végül kihez kerül a Sváb Kupa, a következő hetekben dől el
a sorozatmérkőzések további helyszínein: február 4-én
Környén, 11-én Várgesztesen, majd 18-án lesz a zárás Kecskéden.

Februári programok: 11-én Sváb kupa, 23-án Farsangolás, kiszebáb égetés – óvoda, iskola

Dr. Babos Csaba ügyvéd e havi ingyenes jogi tanácsadását Várgesztes
lakói részére február 14-én, kedden 16 órától tartja a Faluházban.
Előzetes időpont egyeztetés szükséges dr. Balázs Gabriellával a
06/20-462-5993-as telefonszámon.
Egyeztetés híján az ügyfélfogadás elmarad!
GESZTESI KRÓNIKA • Közéleti és információs havilap • Lapalapító és kiadó: Várgesztes Község Önkormányzata,
2824 Várgesztes, Arany J. u 47. • Felelős kiadó: Rising Károlyné polgármester • Főszerkesztő: Salamon Gyöngyi,
e-mail: salamongy@t-email.hu • 20/9611-833 • Hirdetésfelvétel: 20/9611-833 • Lapzárta: minden hónap 8. napja.
Megjelenik havonta 230 példányban.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy az olvasói leveleket, reflexiókat rövidített formában, szerkesztve közölje.
Ezek az írások nem minden esetben tükrözik a szerkesztőség véleményét. A meg nem rendelt anyagok és hirdetések tartalmáért
a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Anyagokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. ISSN: 2062-5472

2017. FEBRUÁR

VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Sírjuk távolban, emlékük szívünkben

A címben szereplő felirat áll a várgesztesi emlékműre vésve, amely előtt
évről évre megemlékeznek az 1945. január 6-i eseményekről. Orosz katonák
érkeztek ezen a napon a Vértesben
megbúvó kis faluba, akik összeszedték
a 15-55 év között férfiakat, hogy – ahogyan mondták – háromnapos „malenkij robot”-ra, azaz kényszermunkára
vigyék őket. Az három napból aztán
hetek, hónapok lettek.
Rising Károlyné polgármester a megemlékezésen arról szólt, hogy már a
II. világháború alatt sem volt könnyű
élete a településen élőknek. A civil lakosságnak el kellett viselni hol a német, hol az orosz katonák gaztetteit, a
házakból való rokonokhoz áttelepítést, állataik és terményeik rekvirálá-

sát. Rettegésben élték életüket a családok, és csak egymásra számíthattak.
- Azonban, ami 72 évvel ezelőtt történt az tudatos, előkészített szörnyűség volt. Kényszermunkára vitték el a
férfiakat, és embertelen körülmények
között tartották őket német származásuk miatt. A családok hetekig, hónapokig nem tudtak róluk semmit.
Tizenegyen nem tértek vissza Gesztesre, és további 15 fő halálát okozta a
„kismunkára” kényszerítés következménye (hastífusz, végelgyengülés),
így végül 26 áldozata lett falunknak
– fogalmazott az elöljáró.
Pillmann József, a német nemzetiségi
önkormányzat elnöke a több mint hét
évtizeddel ezelőtti eseményeket idézte fel.

A férfiak útja gyalog vezetett Lovasberény érintésével Bajára. Itt vagonírozták be őket és indították Temesvárra a
transzportot. Hetek, hónapok teltek el
a hazatérésig, miközben a járványokkal, a rossz higiénés körülményekkel
és a betegségekkel kapcsolatba hozhatóan, összesen huszonhatan hunytak
el. Összes bűnük német származásuk
volt.
Az áldozatok előtti tisztelgés jeleként
az önkormányzatok és a hagyományőrző klub képviselői megkoszorúzták
az emlékhelyet, majd a jelenlévők helyezték el mécseseiket az emlékmű talapzatánál. A kegyeletteljes eseményt a
Német Kultúregyesület dalkörének
előadása tette emlékezetesebbé.
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Élt bennük az eskühöz való hűség és a hazaszeretet

Ötödik alkalommal emlékeztek a térség polgármesterei, közéleti és társadalmi személyiségei a II. világháborúban elesettek emléke előtt január közepén a Vérteskozma melletti emlékhelyen.
Kocsis Mihály, az emlékművet 2013ban felállító Vértesi Erdő Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a társaság
az erdőkezelés és az épített környezet
megóvása mellett több olyan új emlékhelyet hozott létre, amelyek méltók
az utókor tiszteletére.
Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője
úgy fogalmazott, hogy azok a fiatal
huszárok, akik itt adták az életüket,
azért haltak meg, mert élt bennük az

eskühöz való hűség és a hazaszeretet.
Hozzátette: aki szereti a hazáját ma,
az Európa, az európai béke érdekében
megvédi határait és biztosítani igyekszik az ország szuverenitásának maradékát.
Az esemény befejezéseként a környező
települések polgármesterei, a civil szervezetek és intézmények képviselői helyezték el koszorúikat az emlékhely talapzatánál.
A térségből Rising Károlyné Várgesztes, valamint Igó István Vértessomló
első embere tisztelgett az áldozatok emléke előtt.
Heves harcok színtere volt 1945. első
hónapjaiban a Vértes hegység. Január

végén indult meg a Dunántúlon nagy
német páncélos erőkkel a Budapest
felmentését célzó támadás. 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. A huszáralakulat lovasai két
hónapon keresztül tartották a vonalat, ám a túlerőben lévő szovjetek előrenyomulását nem tudták végül megakadályozni. Mindössze tizenhárman
élték túl a harcokat, és érték el a magyar támaszpontot.

Szervezeti változások a kormányhivatalban
A hatékony, költségtakarékos és átlátható közigazgatás megteremtése érdekében 2017. január 1-jétől jelentős szervezeti változások léptek életbe a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalban. Az átalakítás elsődleges célja a bürokrácia csökkentése és az ügyfélbarát közigazgatás megteremtése. A jelenlegi szervezeti és feladat átalakítással kapcsolatban 1640 db, eddig
központi hivatal, illetve fővárosi/megyei kormányhivatal által ellátott hatáskör felülvizsgálata történt meg, amelyből 950 db
hatáskör kerül a járási hivatalokhoz.
Megyénk valamennyi járási hivatalában megjelennek a köznevelés, az igazságügy, illetve a fogyasztóvédelem egyes területei.
Megjelennek e mellett a jelenleg is több járásra kiterjedő illetékességgel intézett ügycsoportok – a megyei kormányhivataltól
átkerülő ügyekkel kiegészítve (pl. foglalkoztatáspolitika, népegészségügy, állat-egészségügy) Kiemelt járási hivatalokban, 2-3
járásra kiterjedő illetékességgel intézhető ügycsoportok jelennek meg, pl. nyugdíjbiztosítási ügyek. Kizárólag a megyeszékhely
járási hivatal által intézhető ügycsoportok az alábbiak: vadászati, halászati ügyek, rehabilitációs hatósági feladatok, lakáscélú állami támogatásokkal összefüggő feladatok.

Várgesztes honlapja jelenleg technikai okok miatt nem elérhető!
Szíves elnézését és türelmét kéri az Önkormányzat
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Amivel a laikus is életet menthet

A hirtelen szívhalál Magyarországon vezető halálok.
Évi 50 ezer haláleset szív-keringési eredetű okból következik be, s ebből 20 ezer a kórházon kívül történik.
Ezen esetek 65-85%-ában kamrai szívritmuszavar áll
a háttérben, melyet a szívizomzat kaotikus elektromos tevékenysége jellemez, ami lehetetlenné teszi a
szív normális mechanikai működését. A kamrafibrilláció egyetlen hatásos kezelési módja a defibrillálás,
mely során áramot vezetnek keresztül a szíven.
Ezért is döntött úgy Várgesztes önkormányzata,
hogy tekintettel a lakosságra, illetve a nagyszámban
érkező turistára, vásárol egy defibrilláló készüléket,
amelynek használatára dr. Dudás Margit háziorvos és

Csoba Attila menőtiszt oktatta a falu lakóit.
Mintegy félszáz érdeklődőt köszöntött Rising Károlyné polgármester a faluházban – ahol a defibrillátor is
elhelyezést nyer – aki elmondta azt is, hogy a készülék
önmaga is érzékeli és jelzi, ha illetéktelen hozzányúl,
de a biztonság érdekében videokamera is vigyázza a
közel 800 ezer forintba kerülő szerkezetet.
A két szakember elsőként a mindennapokban előforduló leggyakoribb veszélyhelyzetekkel és esetekkel ismertette meg az érdeklődőket, majd következett az
életmentő készülék használatának bemutatása, végül
egy próbabábun a jelenlévők is kipróbálhatták a gyakorlatban az újraélesztési fogásokat.

A készülék önmaga is érzékeli és jelzi, ha illetéktelen hozzányúl, de a biztonság
érdekében videokamera is vigyázza a közel 800 ezer forintba kerülő szerkezetet!

Tisztelt Ügyfelek!
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § alapján, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására, az
állam koordináló szervezetet hozott létre.
2016. április 1. napjától a hulladékszállítási díj számlázására, a díj beszedésére a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő Zrt. jogosult.
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlákkal kiküldött tájékoztató levélben hibásan szerepelnek a közszolgáltató
ügyfélszolgálati elérhetőségei, ahol a számlával, a számlán feltüntetett adatokkal kapcsolatban is fogadják megkereséseiket. A Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. saját ügyfélszolgálati elérhetőségei azonban nem változtak.
A további érdemi ügyintézés céljából számlázást érintő adatváltozással (pl. név-, cím-, módosítás, fizetési mód változtatás), hulladékszállítással és egyéb technikai jellegű kérdésekkel kérjük, hogy az ingatlanhasználók továbbra is forduljanak
bizalommal a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-hez az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
telefonon a 36 34 / 600-700-as számon,
e-mailben az ugyfelszolgalat@vvhulladekkezelo.hu címen,
személyesen pedig a 2800 Tatabánya, Fő tér 18/e, vagy a 2900 Komárom, Arany János utca 17. alatti ügyfélszolgálati ponton.
Egyebekben kérjük, hogy a Tisztelt Ingatlanhasználók a 2016. III. negyedévre vonatkozó számlák esetében befizetéseiket
2017.02.20. napjáig szíveskedjenek teljesíteni.
A korábban kiküldött hibás tájékoztatásból eredő esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!
Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

