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Óvatosan az avarégetéssel!
Az erdő- és szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz
és az ősz a legveszélyesebb időszak, ilyenkor Magyarországon évente több ezer tűz keletkezik.
A szabadterületi tüzek megakadályozására vonatkozó
általános előírás, hogy a terület tulajdonosa, használója köteles a területet éghető anyagtól, száraz növényzettől mentesen tartani. A belterületi hulladékégetés – amennyiben más jogszabály ettől eltérően
nem rendelkezik – tilos! Kerti zöldhulladék égetésre
csak ott és abban az időintervallumban van lehetőség,
ahol azt önkormányzati rendelet megengedi.
Várgesztesen az avar és kerti hulladék égetése vasárnap és ünnepnapokon tilos! Az égetés hétfőn és szerdán 8-18 óra között, valamint szombaton 8-18 óra
között megengedett!
Az égetésnél mindig legyen a közelben kerti szerszám
a szél által elfújt avar összeszedésére, illetve, ha van
kerti locsolóeszköz, szükség esetén azt is használják.
A rendelet részletes szövegét itt olvashatja: http://
www.vargesztes.hu/onkormanyzat/rendeletek >>>
2015
Amennyiben mégis tűzeset következik be, hívják a katasztrófavédelem műveletirányítási ügyeletét a 105ös, vagy 112-es segélyhívó számon!
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Több mint félszázan ültettek fát

Meghívó Filmvetítésre! Tisztelt Várgesztesiek!
Közeleg az 1945. jan 06-án elhurcoltak évfordulója.
Ebből az alkalomból a Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes
filmvetítést szervez 2017. november 28-án 18 órától a Faluházban
Vetítésre kerül a Valahol a Duna mentén című, Varga Ágota által rendezett, Várgesztesről
elhurcolt férfiakról szóló 1998-ban készült film. A filmvetítéssel szeretnénk emléket állítani
azoknak, akik átélték az elhurcolás borzalmait.
A film szereplői: Cseke Lászlóné, Franz Dittrich és felesége, Georgi Attila, Kluber József és
felesége, Kluber Mihály, Krüpl László, Krüpl Lászlóné, Menoni János és felesége, Mózer József
és felesége, Német Kultúregyesület Várgesztes, Pillmann Antal és felesége, Pillmann János,
Rizing János és felesége, Schäffer Jánosné, Vánkos József és felesége, Vánkos Károly és felesége
A filmvetítésre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
A helyszínen lehetőség lesz a film megvásárlására.
Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes
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

Minden tizedik lakója hallgatott a hívó szóra október 15-én délután a 600 lelket számláló Várgesztesen, hogy részt vegyen a Várgesztesért Közalapítvány immár harmadik alkalommal megszervezett faültetési akciójában.
Kluber János alapítványi elnök, ötletgazda 2015ben kezdeményezte a közös programot, akkor
kétfajta juhar, selyemfenyő és platán kerül a földbe, majd tavaly 53 fának alakítottak ki új gödröket a falu központjában, így a két év alatt összesen 110 fát ültettek el a gesztesiek, amit vasárnap
továbbiak követtek. A mostani alkalommal az új
telepítés mellett, az elszáradt, kipusztult fákat is
pótolták, az elmúlt időszak újszülöttjeinek tiszteletére pedig a rózsalugasban telepítettek három
rózsafát.
Az eseményen Rising Károlyné polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd a konkrét és
szakszerű tennivalókról Hartdégen Mátyás nyu-

galmazott erdész tájékoztatta a jelenlévőket, aki
arra kérte a családokat, hogy különösen az első
hetekben figyeljenek oda, hogy megfelelő men�nyiségű vizet kapjanak a növények.
Az eligazítást a sorsolás követte, ahol eldőlt, ki,
mit és hol ültet, majd munkába álltak idősek, fiatalok egyaránt, hogy közös erővel tegyék otthonosabbá, szebbé környezetüket.
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Fehérvári festő vendégeskedett a gesztesi galériában

Svábok bejövetele

Színes tájképek kiállítása várta az érdeklődőket a várgesztesi sportcsarnok
emeleti galériájában. A kívül festői
környezet most belül is megmutatja
szépségét. Várkonyi Gábor székesfehérvári festő elfogadta a község meghívását és elhozta alkotásait. A kiállítás megnyitóján Rising Károlyné, Várgesztes polgármestere elmondta: a
családias közösség szívesen látja vendégül azokat, akik hozzájuk hasonlóan szeretnek gyönyörködni a természetben. A megnyitón Talabér Angelika
adott elő megzenésített verseket, megmutatva tehetségét, melyet a helyiek
leginkább a képzőművészeti alkotásairól ismerhetnek.
Várkonyi Gábor festő két-három esztendős korában már sokat rajzolt. Általános iskolában a szakkörben ismerkedett a képzőművészettel. A munkája
azonban más irányba sodorta, majd
hivatásos katonatisztként vonult nyugdíjba 1995 decemberében. A következő
tavasszal már egy alkotókörben ült és
újra rajzolt. Az elmúlt két évtized alatt
sokféle technikát kipróbált, de leginkább a pasztellkrétával tudja kifejezni
önmagát. A természetet mindenki szerette. Gyermekként sokszor kirándult
a családdal, később pedig a barátokkal,

kollégákkal is szívesen járta a természetet. Még katonaként egy tíz napos
gyakorlat után, fáradtan tartott hazafelé társaival, amikor a Balaton partján elétárult a napfelkelte. Saját emlékei szerint rögtön elszállt a fáradtsága
és akkor fogalmazódott meg benne
először a gondolat, hogy egy ilyen látványt meg kell örökíteni, vászonra
kell alkotni.
Eleinte a grafit, a szén, majd később az
olaj, az akvarell, a tus, a fapác és az
akril, majd a pasztellkréta is felkerült
a kipróbált technikák közé. Utóbbi
kettő a nagy kedvenc, ezekből áll a
gesztesi kiállítás nagy része.
A kerámia ugyan nem a síkban alkotás örömét adja, de Várkonyi Gábor
egy hirtelen jött ötlettől vezérelve kerámia műhelyben találta magát és
egy székesfehérvári szakkörön megismerkedett az agyaggal. Akkor az ecsetek a fiókba kerültek, de a kis kitérő
után újra visszatért a vászonhoz.
Most aktokat fest alkotótársaival, és
szívesen tér vissza azokra a helyszínekre, ahol már korábban megörökítette a tájat. Kíváncsi rá, hogy az évek
múlásával mi mindent tud láttatni
újra ugyanazon a helyen.
Várgesztes hamar belopta magát az

alkotó szívébe. Vallja, hogy ide még
vissza kell jönni és nem csak fotók
alapján, de a helyszínen nyert ihlettel
is meg kell örökíteni a szó szerint festői tájat.

Dr. Babos Csaba ügyvéd havi ingyenes jogi tanácsadását Várgesztes lakói részére
november 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!

Egy 1913-ban, német nyelven íródott történelmi regény ismertetőjére érkeztek az érdeklődők október 26-án a
várgesztesi Faluházba. Adam Müller-Guttenbrunn: A svábok bejövetele című regényének magyar fordítását, amely
az IMEDIAS kiadó gondozásában jelent meg, a kiadó vezetője Lóczy István mutatta be.
A regény történelmi szempontból pontos, hiteles és részletes. A valóságnak megfelelően elevenednek meg a korszak
nagy eseményei és személyiségei. Az olvasó hiteles képet
kaphat a bevándorlás mozgatórugóiról, hogy miért indultak útnak a német telepesek a birodalom egyes részeiből, mi
várt rájuk az út során, és mi várt rájuk új hazájukban.
A több mint 100 évvel ezelőtt született könyv 300 éves történetet mesél el: azt az időszakot eleveníti fel, amikor a svábok megtelepedtek a XVIII. századi történelmi Magyarország különböző tájegységein, a többi között az akkori
Esztergom és Komárom vármegye számos településén.
Mint Lóczy István munkatársunknak elmondta, a magyarországi németség közösségének „élménye” nagyon sokáig a kitelepítés, az elűzöttség volt, s annak a jelképeit láttuk, ami természetesen helyénvaló, és érthető, de
mostanában a bevándorlás jelképei is egyre több településen
jelennek meg, amely egy más hangvételű ikon, erősítheti a
közérzetet, hangulatot.

Biztonság - ingyen!
Idén is folytatódik a "Látni és látszani" országos kampány.
A rendőrség a következő bő egy hónapban közlekedésbiztonsági ellenőrzéseket folytat a megye területén. A kampányban a sofőröknek lehetőségük nyílik a gépjárműveik
világító és fényjelző berendezéseinek, gumiabroncsainak
térítésmentes átvizsgálására, az autójuk őszi-téli időjárásra történő felkészítésére.
Térségünkben eddig 3 tatabányai szerviz vállalta az akcióban való részvételt:

A kiadó már több településen bemutatta a könyvet, minden
alkalommal az adott helyszínről is készülnek hozzáadott
információval, melynek alapja az 1910-es, etalonnak számító magyarországi népszámlálás adatai, ami jelzi, miként
alakultak 100 évvel ezelőtt a nemzetiségi viszonyok az országban.
Az 1910-es népszámlálásban van egy olyan adatsor, hogy
hányan beszélnek magyarul a településen. Ez mai szemmel
meghökkentő, ma feltenni sem lenne sok értelme a kérdést
– fogalmazott Lóczy István, aki úgy vélte, hogy a házigazda és a szomszédos község vonatkozásában igen érdekes
számok találhatóak: népszámlázás szerint Gesztespusztán
1910-ben 377 lakos volt, közülük 350 német, 27 magyar, és
166-an tudtak magyarul beszélni, Vértessomlón 1 107 német
és 105 magyar lakos élt, magyarul 727-en tudtak beszélni.
Tehát Várgesztesen a lakosság fele, míg Vértessomlón nagyjából a negyede nem beszélt magyarul, miközben az ország
közepén található a két település.
A kiadó vezetője reményét fejezte ki, hogy a gyökerek megőrzéséhez hozzájárulnak ezek a könyvek (az író trilógiájának második, a magyarországi svábság történetét folytató
kötete is megjelent már), de – ahogy mondta – ebben inkább csak bízni lehet: a könyvek olyan történeteket, hagyományokat őriznek meg, amik abban, akiben adott a hajlam, találhat támpontokat, segítséget az identitás megerősítéséhez.
Peugeot For-Top
2800 Tatabánya, Alkotmány u. 1/A
+36 34 801 930
Autóklub Tatabánya
2800 Tatabánya, Komáromi u. 68.
+36 34 310-504, 20/288-6796
Postaautó Duna Zrt.
2800 Tatabánya, Szent István út 23/B.
Tel: +36 34 324 122
Az akcióban résztvevőkre az alábbi oldalon kereshet:
https://latnieslatszani.hu/hu/szervizkereso_228.html

MEGHÍVÓ!
Az Önkormányzat hagyományos Idősek Napja rendezvényére
várja a falu lakóit 2017. november 18-án 15 órára a Faluházba

