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Hagyományőrző ünnepi találkozó

Az időpontokat tartalmazó, részletes szórólapokat elhelyezzük a postaládákba.
Mindenkit szeretettel vár az Önkormányzat!
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

A Német Kultúregyesület Dalköre megalakulásának húszéves évfordulója alkalmából hívta életre az augusztus
20-a alkalmából szervezett kulturális
találkozót a Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes, így szombaton az alsógallaiak személyében olyan
csoportot is köszönthettek, akikhez
lassan már három évtizedes kapcsolat
fűzi a gesztesi dalosokat. A szíves invitálásra, a nyolcadik alkalommal szervezett ünnepi nemzetiségi találkozóra
idén Tatabányáról, Dunaszentmiklósról, Szárról, Gántról, Budakesziről,
Dunaharasztiból, és természetesen helyből érkeztek a hagyományőrző dalkörök, kórusok, táncosok a gesztesi Faluházba.
A résztvevőket Rising Károlyné pogármester visszatérő vendégekként kö-

szöntötte, s mint mondta, bizony van
olyan dalkör, amely kapcsán máris a
fülében cseng egy-egy dallam.
A Szent István ünnepén, a legrégibb
magyar ünnepnap és az új kenyér
napja alkalmából tartott, a megyéből
és azon kívülről ezúttal is majdnem
200 fellépőt, vendéget vonzó, igazán
színvonalas és színes produkciókat bemutató program a várgesztesi svábok
legnagyobb önálló nemzetiségi rendezvénye, melynek elengedhetetlen
mozzanata a délelőtti német nyelvű
szentmise, ezért a találkozó kezdetén
Pillmann József elnök kiemelten mondott köszönetet Kiss Józsefnek a létrejöttéhez évről-évre nyújtott segítségéért, valamint az alsógallai énekeseknek
a részvételért.
A fiak kövessék az elődöket – idézte

István király Imre herceghez írt intelmeinek egyikét, melyet ma is megszívlelendőnek vél az elnök, különösen
a német nemzetiségre nézve, hogy a
létük még hosszú távon fennmaradjon. Pillmann József egyben reményét
fejezte ki, hogy a lassan egy évtizedes
múltú rendezvénnyel a szervezők is
hozzájárulnak az intelem megvalósulásához.
A program hagyományosan nemcsak
énekeivel, muzsikájával, táncaival nyújtott igazán színes, szívet melengető
csokrot, hanem megjelenésében is, hiszen valamennyi csoport népviseletben lépett a színpadra, s aratott előadásával méltán vastapsot, és sarkallt
gyakran közös éneklésre.
-s-

GESZTESI KRÓNIKA

2

VII. évfolyam, 9. szám

A szomszédban is megízlelhető az Országtorta

A cukrász szakma tizenegyedik alkalommal stílusosan,
hazai ízekkel tiszteleg nemzeti ünnepünk előtt. A Magyar
Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete „Magyarország
Tortája” pályázatának idei nyertese a Balatoni Habos Mogyoró torta, Vaslóczki Orsolya budapesti cukrász alkotása.
A Magyarország Cukormentes Tortája díjat a Pöttyös Panni nyerte el. A két ízletes finomságot a tatabányai Stop cukrászdában mutatta be a sajtó képviselőinek a vértessomlói
Jezsóné Rieder Krisztina Aranykoszorús mestercukrász, a
Cukrász Ipartestület megyei elnöke.
A „Magyarország tortája” pályázat célja, hogy minden esztendőben új, kreatív, főleg magyaros ízvilágú, természetes
alapanyagokat tartalmazó édesség kerüljön az ünnepi asz-

talra. A kihívás évről évre egyre több szakembert vonz, idén
30 torta közül választott a zsűri, először ötöt. Ezek újrakóstolása után a készítőkkel konzultálva tökéletesítették,
finomították a receptet, majd a döntős öt torta közül került
ki a győztes. Az idei nyertes torta balatoni jelzője a magyar
tenger déli partjának jellegzetes csonthéjas gyümölcsét, a
mogyorót hivatott népszerűsíteni. Mogyorós habtészta
alapon, mogyorós roppanós réteg, fekete ribiszke zselé, tejcsokoládés karamell, mogyoró hab rétegződik, majd vékony - Dél-Balatoni régióból származó - mogyoróolajos
bevonatot kapott. Mint az elnök a csütörtöki bemutatón
elmondta, a korábbi évekhez hasonlóan a torta elkészítése
még a szakavatott cukrászok számára is kihívás, de az is
elhangzott, hogy a roppanós és habos réteg összetétele
rendkívül izgalmassá varázsolja a finomságot, melynek
egyetlen szeletétől megkapjuk a sokszínű ízélményt.
A Magyarország Cukormentes Tortája versenyt az Egy
Csepp Figyelem Alapítvány minden évben a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületével együtt hirdeti meg,
párhuzamosan a Magyarország Tortája versennyel. A budapesti Varga Margit cukrászmester hozzáadott cukor nélkül készült édessége, a Pöttyös Panni fantázianevű torta.
Az üde színű, savanykás ízű málna mousse-hoz egy szilva
réteg természetes, visszafogott édessége párosul. A piskótában a mák intenzív ízét a mandulaliszt teszi selymesebbé.
A desszert szeletenként csupán 6 g szénhidrátot és 167
kcal-t tartalmaz, így a cukorbetegek is fogyaszthatják.
A győztes finomságok a megye több cukrászdájában, így
Vértessomlón is megízlelhetők.

Bátorságért Érdemjel a tűzoltónak
Szent István és az államalapítás
alkalmából a Belügyminisztériumban tartott ünnepség keretében Kontrát Károly miniszterhelyettes kitüntette a haza hőseit,
köztük Menoni Kornél főtörzsőrmestert, tatabányai tűzoltót.
A kiemelkedő, önfeláldozó munkáért járó elismerést, a Bátorságért Érdemjelet azzal érdemelte
ki a Várgesztesen élő Menoni Kornél, hogy egy bevetés során a
füsttel telített, égő házból mentett ki egy eszméletlen lakót –
tájékoztatott a bátor cselekedetről a megyei katasztrófavédelem.

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

Több, mint négyszázan érkeztek a Bányászati Múzeumba
Oroszlányból és a környező településekről - többen Várgesztesről is, hogy szurkoljanak a Visegrádi Négyek erős
embereinek csapatversenyén, különösen a főszervező, Fekete László fiainak.
A cseh, lengyel, szlovák és hazai párosoknak rögtön emberes feladattal indult a vetélkedés: különböző súlyú kőgolyókat kellett átemelni az akadályon, s ebben a magyarok bizonyultak a legjobbnak, ugyanis csak nekik sikerült a 200
kilóssal is megbirkózni.
A szponzor, Bridgestone 450 és 600 kilós gumikerekeinek
forgatásánál aztán sajnos megsérült a szlovák együttes

egyik embere, akit kórházba is kellett szállítani, így már
csak három párosnak maradt esélye a győzelemre.
Következett a Grundfos 110 kilós szivattyúival való 60 méteres futás, amit szintén a hazaiak nyertek, majd a 9,3 tonnás csilleszerelvény húzás.
Az utolsó szám előtt már csak a magyar és a cseh csapatnak volt esélye a győzelemre. Ez súlyok emelésével kezdődött, és 240-270 kilós súlyok lépcsőn való feljuttatásával
folytatódott. A nézők fergeteges biztatása mellett ezt a számot is sikerült megnyernie a Fekete fiúknak, így Magyarország erős emberei győztek a cseh, lengyel és szlovák párosok előtt.

Tanrend
Péntek, 2017. szeptember 1-je lesz a tanév
első napja, ami 2018. június 15-én zárul pénteken, de ettől az iskolák némileg eltérhetnek
az egyedi tanmenetük alapján. Ennek értelmében összesen 180 tanítási nappal kalkulál
az oktatásirányítás.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának
tájékoztatása szerint az alábbi időszakokban
lesz közoktatási szünet Magyarországon a
2017/18-as tanévben:
Őszi szünet: 2017. október 28-tól november
5-ig, Téli szünet: 2017. december 23-tól 2018.
január 2-ig , Tavaszi szünet: 2018. március
29-től április 3-ig., Nyári szünet: 2018. június 16-tól aug. 31-ig
Piros betűs ünnepek és munkaszüneti napok,
amikor nincs tanítás: 2017. október 23. (hétfő)
2017. november 1. (szerda)
2017. december 24-25-26 (vasárnap-hétfőkedd) KARÁCSONY
2018. január 1. (hétfő)
2018. március 15. és 16. (csütörtök és péntek)
2018. március 30. és április 2. (péntek és hétfő) HÚSVÉT
2018. április 30. és május 1. (hétfő és kedd)
2018. május 21. (hétfő) PÜNKÖSD.

