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Várgesztesi Lovagi Játékok
Szeptember 9-én immáron IX. alkalommal kerül megrendezésre a Várgesztesi Lovagi Játékok,
amelynek átmenetileg - a vár állapota és lezárása miatt - a várgesztesi várrét ad otthont.
Az idelátogatók színes programokkal és nagyszerű előadásokkal találkozhatnak, amelyek nagy
sikerrel szórakoztatják évről-évre a nagyérdeműt.
Az eddigiekhez hasonlóan idén is lesz fegyver- zászló- és viseletbemutató, vásári forgatag, vártámadás életre-halálra, arcfestés, bábszínház, íjászat, lovaglás, állatsimogató, vitézi hétpróba, kézműves
gyermekfoglalkozás és eszem-iszom, dinom-dánom!

Mindenkit szeretettel várunk!

2017. AUGUSZTUS

VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Mária szeretetéért fohászkodtak

Meghívó
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes szeretettel hívja a község lakosságát 2017. aug. 19-i
hagyományőrző rendezvényére
A program délelőtt 10 órakor német nyelvű szentmisével kezdődik. A misét Havassi Bálint László
tatai plébános celebrálja. Közreműködik az alsógallai és várgesztesi dalkör.
A délutáni program 15 órakor kezdődik a Faluházban.

Mintegy másfélszázan keresték fel vasárnap a Mária
kegyhelyet, amely szinte észrevétlenül húzódik meg a
várgesztesi nagyrét felé vezető út mellett.

Dr. Babos Csaba ügyvéd havi ingyenes jogi tanácsadását Várgesztes lakói részére
nyáron szüneteltei, de továbbra is fogadja ügyfeleit Tatabányán.
Ehhez előzetes időpont-egyeztetés szükséges dr. Balázs Gabriellával a
06/20-462-5993-as telefonszámon.
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

Megszépült erre az alkalomra a Mészáros hegy meredek oldalában elhelyezett szobor környezete, ahol a
gesztesi hívek mellett a szomszédos Vértessomlóról,
de még Környéről és Tatabányáról is érkeztek imádkozni, hogy a Szűz Mariától kapott szeretetet és jótéteményeket viszonozzák.
Bár az emlékhely eredetéről keveset tudni, annyi bizonyos, hogy azt jóval a második világháború előtt építették a meredek domboldalon lévő kis sziklabarlang-

ban, ahová 1921-ben fehérlovas szekér vitte fel Szűz
Mária szobrát. Mária tiszteletét azóta őrzik a település lakói, akik minden évben körmenetre indulnak a
július 14-ét követő vasárnapon.
A várhoz vezető úttól a sziklamélyedéshez vezető meredek ösvényen 117 lépcső segít leküzdeni a szintkülönbséget, ezeket két évvel ezelőtt újítottak fel, és az út
mentén padokat is elhelyeztek, hogy az arra járók
megpihenhessenek.
A kegyhelynél Bedy Sándor plébános mondott hálaadó imát, a közös elmélkedést pedig a település német
kultúregyesületének dalköre és Kiss József diakónus
tette emlékezetesebbé.

Az Oroszlányban és Tatán is jelen lévő Inter-Ambulance Zrt. működteti 2017. július 1-jétől Tatabányán a háziorvosi ügyeletet, s látja el a megyeszékhely lakóin kívül Környe, Várgesztes, Vértessomló, Vértesszőlős, Tarján, Héreg és Szárliget betegeit.
A gyermekorvosi ügyeleti idő munkanapokon 16-22 óra között, míg hétvégén és ünnepnapokon 10-22 között.
A felnőtt ügyleti rend változatlan marad: a betegeket munkanapokon délután 16.00 órától másnap reggel 08.00
óráig, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon reggel 08.00 órától másnap reggel 08.00 óráig látják majd el.
Az ügyelet telefonszáma sem változik, továbbra is a 34/316-800-as számon lesz hívható.
Az új szolgáltató 2017. július 1-jétől egyelőre a megszokott helyszínen, a Béla király körtér 69. szám alatt várja majd betegeit két felnőtt és egy gyermekorvos részvételével, két vadonatúj ügyeleti autóval.
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Jó buli volt – villanyfényben

Nem igazán kedvezett az időjárás, ennek ellenére közel százan keresték fel július utolsó csütörtökjén azt az utcabált, amit annak alkalmából rendeztek, hogy elkészült az Összekötő út közvilágítása.
Mint azt Rising Károlyné polgármester elmondta, mivel nem akadt az utóbbi időben megfelelő pályázat, így az
önkormányzat vette kezébe az ügyet. Ennek eredményeként készült el a projekt, de nem csak az említett utcában, hanem a Kis-közben és a Homokos-közben is. Az említettek mellett elkészültek a tervek a 2. ütemhez, ami
jövőre a régebbi utcák közvilágítás korszerűsítését jelenti majd. A munkák és tervek eddig 5,3 millió forintba
kerültek, amit teljes egészében a falu költségvetése fedezett.
S miközben a Várgesztesi Vagányok zenekar biztosította a talpalávalót – batyusbál lévén – előkerültek a sütemények, szendvicsek, italok, majd táncra perdültek a jelenlévők, így ünnepelve a település új beruházásait.

Emelkedő keresetek
2017. májusban a bruttó átlagkereset 296 100 forint volt, 12,9%-kal magasabb, mint egy évvel
korábban. 2017. január–májusban a bruttó átlagkereset 288 900 forint volt – áll a statisztikai
hivatal (KSH) gyorsjelentésében. Az év első öt
hónapjában a bruttó és a nettó keresetek egyaránt 12,1%-kal nőttek az előző év azonos időszakához viszonyítva. A növekedésre a minimálbér és a garantált bérminimum 15, illetve
25%-os emelése, a költségvetési szféra egyes területeit, továbbá az állami közszolgáltató cégek
dolgozóit érintő kereset-rendezések voltak hatással.
A teljes munkaidőben alkalmazásban állók
nemzetgazdasági szintű átlagos bruttó keresete
– a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél – 296 100 forint
volt.
Nemzetgazdasági szinten az átlagos nettó kereset családi kedvezmény nélkül 196 900 forint
volt, a kedvezményt is figyelembe véve pedig
204 700 forintra becsülhető.
A bruttó és a nettó átlagkereset egyaránt 12,9%kal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

Táboroztak a fiatalok
Három turnusban, több mint 70 fiatal élvezte a vakációt a
várgesztesi nyári táborokban.
Mint azt Geiszt Róbert, a Faluház vezetője elmondta: idén is
az 5-14 év közötti gyerekek jelentkezését várták, és az érdeklődést bizonyítja, hogy az utolsó héten is teltházas csapat vett részt a foglalkozásokon.
A helyieken kívül sokan érkeztek a szomszédos Vértessom-

Körmenet
Vértessomlón
Több mint félezren érkeztek - többek
között - Várgesztesről, Oroszlányból,
Környéről, Kecskédről, Alsógalláról és
Kisbérről a tizedik alkalommal megrendezett vértessomlói körmenetre.
Július 2-án délelőtt fél tízkor, a falusi
kápolnától induló menet – a Mária
kegykép zászlajával - a templom melletti téren felállított nagysátorhoz vonult Spányi Antal megyéspüspökkel
az élen. Bedy Sándor plébános kö-

lóról is, a gesztesi önkormányzati támogatásnak köszönhetően pedig igazán gazdag és tartalmas programot sikerült
összeállítani.
Kirándulások, lovaskocsis barangolások, ősi mesterségekkel, fortélyokkal való ismerkedés, lovas foglalkozások, játékok, interkulturális bemutató (ízelítő az örmény és az olasz
kultúrából), élménybeszámolók, ismeretterjesztő előadások, madárgyűrűzés és madarászás színesítette többek között a tábor életét, ami július közepén zárta kapuit.

szöntő szavait követően a püspök
megáldotta azt a 12 hálaszívet, amelyeket azok a családok ajánlottak fel,
akiket gyermekáldás ért az elmúlt
időszakban. Ezek a szívek méltó keretben kerültek elhelyezésre a templom
falán.
A Spányi Antal által celebrált szentmisén ott voltak Igó István községi vezető mellett a környék polgármesterei is,
s mint elhangzott, a templom a Mária
kegyhellyé nyilvánításával a gyermeket váró családokat kívánja támogatni. - A család közösségének a házasság
adja az alapját – mondta a főpap.
A nap további részében gyónási lehe-

tőség, majd koradélután litánia várta
a hívőket, ezt követően pedig Batin Péter főszervező (Vértessomló), Szabó
Ferenc (Kisbér) és Puskás Antal (Császár) tartott élménybeszámolót zarándokútjukról. Ők hárman május
végén indultak gyalogosan a világhírű czestochowai kegyhelyre, Lengyelország lelki fővárosába, a Fényes
Hegyre. A 640 kilométeres távolságot
harminc nap alatt, 3 pihenőnap közbeiktatásával győzték le, és Puskás
Antal teljesítményének értékét külön
is emeli, hogy látássérültként vett részt
a túrán.

