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A sajtónyilvánosságban bíznak a polgármesterek
Aktuális, valamint az önkormányzatokat közép- és hosszútávon érintő
kérdésekről is tárgyaltak a „Polgármesterek a Falukért” Egyesület márciusi fórumán. A Komárom-Esztergom
megye 35, független polgármester vezette települését tömörítő szervezet
tagjai akkor az ASP rendszer hiányosságai kapcsán is megfogalmazták észrevételeiket, és tiltakoztak a víziközmű
vagyon térítésmentes állami tulajdonba adása ellen. Észrevételeiket márciusban sokadik alkalommal juttatták
el a megye országgyűlési képviselőihez, szaktárcák vezetőihez, ám válasz,
reagálás – Bencsik János kivételével –
egyetlenegytől sem érkezett június végéig – a többi között ez is elhangzott a
június 30-ai találkozón.
A jogszabályi kötelezettségeiknek eleget téve a települések polgármesteri
hivatalaiban 2016-tól fokozatosan vezetik be az elektronikus adminisztrációs, ún. ASP rendszer használatát,
amely kapcsán már márciusban kedvezőtlen tapasztalatokról számoltak
be a polgármesterek, jegyzők. A rendszer összességében nagyon lassú, az
eddig használt programokhoz képest
a könyvelésre fordított idő a kétszeresére nőtt az önkormányzatoknál, ráadásul hozzáértő segítségre nem számíthatnak, mivel az Államkincstár
nagyon sok esetben elérhetetlen, az
ASP alkalmazásközpont felé megfogalmazott kérdéseik gyakran megválaszolatlanok maradnak, vagy azok
nem orvosolják a problémát. A rendszerrel kapcsolatos negatív tapasztalatokat az egyesület és több polgármester már 2016 decemberétől önállóan
jelezte az országgyűlési képviselők
felé, kérve, hogy a bevezetési időszakban az esetleges határidőcsúszások
miatt ne szankcionálják az önkormányzatokat. A felvetésükre a márci-

usi fórum napjáig nem érkezett egyetlen címzettől sem érdemi válasz, a
június 30-ai találkozón pedig a polgármesterek már többszázezres nagyságrendű büntetésekről számoltak be.
Egy települést egyetlen nap késedelmes
adatszolgáltatás miatt 50 ezer forintra
bírságolt a Magyar Államkincstár megyei igazgatósága, a falu vezetője írásos reagálásában így fogalmazott:
„Az, hogy az ún. kis önkormányzatokat kötelezik egy ismeretlen, gyerekcipőben járó program alkalmazására
úgy, hogy ehhez érdemi segítséget
nem nyújtanak, és elvárják a hibátlan
működtetést, és a legkisebb hibát
azonnal szankcionálják, végtelenül elkeserítő!”
Az egyik településvezető a véleményük szerint etikátlanul kirótt szankciók anyagi terhe mellett azt is felvetette: úgy érzi, a büntetések, és azok
adminisztrálása azt a lehetőséget is
magában hordozza, hogy később alátámasztható legyen a kistelepülési önkormányzatok törvényes működésének, létjogosultságának megkérdőjelezése.
A hatályos jogszabályok szerint július
1-jétől térítésmentesen államosítják
az olyan közműszakaszokat, amelyek
közvetlenül csatlakoznak állami tulajdonú víziközmű rendszerhez. Az államosítás azokat a kommunális csatornahálózatokat is érinti, melyek a legtöbb településen önkormányzati forrásból, lakossági hozzájárulással épültek ki. Ez szinte kizárólag a kistelepülésekre jellemző, hiszen a 90-es évekre
a városokban állami forrásból kiépült
a hálózat, a falvakban, községekben
azonban az önkormányzati forrás
mellett állampolgári kiegészítésre volt
szükség. Ennek mértéke a 90-es évek
elején háztartásonként több tízezer forint volt, van olyan megyebeli község,

ahol 11 évvel ezelőtt családonként 400
ezer forinttal járultak hozzá a hálózat
megépítéséhez, amely összességében
420 millió forintba került. Az egyesület tagsága márciusban emiatt is határozott tiltakozását fejezte ki, s szerepeltette az országgyűlési képviselőkhöz eljuttatott levelében, hogy kérik: a
vagyonátruházás NE TÉRÍTÉSMENTESEN történjen.
A megkeresésre egyedül Bencsik János
(Fidesz-KDNP) reagált, ő viszont arról
tájékoztatta Beke László egyesületi elnököt, hogy májusban több képviselő-társával felvetette a kérdést a kormánypárti frakciók kabinetülésén, de
indítványuk nem kapott többségi támogatást.
A 30-ai fórumon Beke László egyesületi elnök épp ezért is fogalmazott úgy,
hogy nem látják értelmét az országgyűlési képviselők több megkeresésének. Az elnök az eltelt időszak történései közül azt is kiemelte: 11 megyebeli falu képviselő-testülete fogadta el
a kérdés kapcsán azt a határozatot,
melyben kimondják, hogy véleményük szerint a vonatkozó jogszabály
sérti az önkormányzati autonómiát,
tehát az Alaptörvénybe ütközik. Az is
elhangzott, hogy bár nem látták el
kézjegyükkel a június 30-áig kötelezően aláírandó szerződést, az állami
tulajdonba vétel a törvény erejénél fogva 2017. július 1-jétől megtörtént.
Az egyesületi ülésen a településvezetők
azt is hangsúlyozták, hogy lehetőségeikhez mérten igyekeznek megvédeni
az önkormányzati vagyont, a falubeliek hozzájárulásával kiépült rendszerek térítésmentes átadása ellen akkor
is felemelik szavukat, ha – mint az általános iskolák államosítása is példázza – az nem ér el a főbb döntéshozókig
és nem élvezi a kormánypárti többség
támogatását.
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nyáron szüneteltei, 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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Csengőnap köszöntéssel, elköszönéssel

Immár 23. alkalommal rendezték meg
Várgesztesen a Csengőnapot, emlékezve a
németek 273 évvel ezelőtti betelepítésére,
akik annak idején lovas kocsival, csengőszóval érkeztek a településre. A csengőszó
azonban a tanév végét is jelenti – emlékeztetett Rising Károlyné polgármester – így a
kettős ünnepen diákokat is köszöntöttek,
s olyan várgesztesieket, akik beírták nevüket a település képzeletbeli történelemkönyvébe.
A polgármester megnyitóját követően
Pillmann József, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes elnöke németül
köszöntötte a vendégeket, majd Czunyiné
Bertalan Judit országgyűlési képviselő
méltatta a község lassan negyedszázados
hagyományát. A tanév végéhez kapcsolódva így fogalmazott: minden itt dől el, a
szülőfalu és a család környékén. Ahonnan
jó gyökereket hozunk, és az iskola ezt meg
tudja erősíteni, akkor a kötődések, az
identitásbéli megerősítő támasztékok ott
lesznek velünk egész életünkben. Azt gondolom, hogy egy szép hagyomány mellett
ez nagyon fontos dolga is egy településnek. Azért is fontosak ezek az ünnepek,
együttlétek, mert a családi, baráti kapcsolatok mellett megerősíti mindazt az együvé tartozást, amiért jó gesztesinek lenni,
amiért jó itt élni, jó ideérkezni vendégként,
barátként, vagy egyáltalán jó csak átsétálni, átutazni a falun.

Hagyomány, hogy a Csengőnapon köszöntik a község legkisebb lakóit, így idén
hét apróság (Likerecz Róbert, Werli Ádám,
Salánki Benedek, Eck Johanna, Schlapak
Kristóf, Strublik Jázmin, Szőlősi Péter Gábor) anyukája, apukája vehette át a kicsik
megérkezésére emlékeztető fali díszt. Az
ünnepségen elbúcsúztatták a ballagó óvodásokat, és a hat negyedikes diákot, akik
jövőre már a vértessomlói iskola tanulói
lesznek. A kicsik szeptemberben már nem
találkoznak a somlói intézmény igazgatójaként Hartdégenné Rieder Évával, aki 42
esztendőt töltött el a katedrán, abból 25-öt
intézményvezetőként. Az ő fáradtságos és
elhivatott munkájáért, az évtizedek alatt
megszületett 700 publikációjáért mondott
köszönetet Rising Károlyné polgármester,
és nyújtott át egy olyan ajándékot, melyet
kezében tartva, meghatódva mondott köszönetet a leköszönő igazgató. Pedig „csak”
egy lista, rajta több mint 300 névvel: azon
várgesztesiek neveivel, akiket oktatott a 42
év alatt...
A nyolcadik osztályosok ajándéka hagyományosan egy-egy biblia ezzel a bejegyzéssel: Csengőnapon fogadd útravalóul az
élethez Várgesztes Község Önkormányzatától. Várgesztes mindig visszavár! A végzősök 2011-től egy-egy aranyozott Várgesztes kitűzőt is kapnak útravalóul,
melyet Pillmann József elnök nyújtott át a
Német Nemzetiségi Önkormányzat Vár-

gesztes nevében. A Komárom-Esztergom
Megyei Zeneiskolák IX. Rézfúvós Fesztiválján, Bábolnán Marx Péter Arany, Kovács Levente Ezüst minősítést szerzett
trombitával, a polgármester őket is jutalmazta.
A Várgesztesért Közalapítvány Hadnagy
Inezt és Vaski Áront ajándékozta meg, miután az eltelt évben sikeres nyelvvizsgát
tettek. Kluber János elnök a fotópályázat
nyerteseit, Geiszt Hellát és Dánielt is köszöntötte, s idén először olyan személyeket
is jutalmazott a szervezet, akik öregbítették Várgesztes község hírnevét. Művészetével vitte jó hírét a falunak Talabér Angelika, ifjúsági korosztályban Ludrik
Angelika, és sportban nyújtott kiemelkedő
teljesítményt Salánki Evelin.
A Várgesztesi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
és baráti körük kezdeményezésére és nevében Almási István képviselő egy antik tűzoltó bontóbaltával ajándékozta meg Cseke
Norbertet, akit áprilisban a Tűzoltóság
Napja alkalmából Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül Az év tűzoltója” miniszteri díjban részesített.
Az ünnepélyes megnyitó után az óvodások, iskolások, a gyermek és felnőtt tánccsoport, a Német Kultúregyesület lépett
színpadra, végül pedig a Sramlikings és a
Várgesztesi Vagányok szórakoztatták a
Csengőnap résztvevőit.
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Ünnepeltek és emlékeztek

Harmadik alkalommal köszöntötték Várgesztesen, illetve a
községhez kötődően oktató, nevelő munkát végzőket Pedagógusnap alkalmából.
Rising Károlyné polgármester köszöntőjében kiemelte:
napjainkban természetesnek tartjuk, hogy a tanító, az
óvodapedagógus és a munkájukat segítők magas szinten

Májfadöntés
Eredetileg a legény szerelme jeleként állította a májusfát a
lányos ház udvarába. Személytől személyig eljutó üzenetet
fejezett ki tehát a felszalagozott fa, s bár a májfaállítás és
májfadöntés ma is élő néphagyomány, sok településen már
nem viseli eredeti üzenetét.
A májfadöntés mindig pünkösdre esik, s a népi hagyományokat idézi, de napjainkra színes, dalos - táncos rendezvénnyé változott, szórakoztató előadásokkal tarkítva, s
nem volt ez másképpen Várgesztesen sem.
Sokan sétáltak el hétfőn a Faluházhoz, ahol elsőként az ifjúsági, majd a felnőtt nemzetiségi táncosok szórakoztatták
a falu lakóit. Őket követte a Német Kultúregyesület dalköre,
majd a hagyományoknak megfelelően, Almási István települési képviselő irányításával nekiálltak a legények a májfa
kiemelésének, amihez a Várgesztesi Vagányok szolgáltatták a muzsikát.
Az esemény képeit a Fotótárban tekintheti meg!
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gyakorolják hivatásukat.
- Szakmai felkészültségük, végzettségük, képzettségük
mellett személyiségük, egyéniségük átsüt az óvoda és iskola programjain. A pedagógusoknak ma már inkább karmesteri szerepük van, mivel azt az egyensúlyt kell megtalálniuk, ami biztosítja a harmóniát – fogalmazott a
polgármester.
Az ünnepi gondolatokat követően a gyerekek hangszeres
produkciói szórakoztatták a jelenlévőket, akik között ott
voltak a szülők és a hagyományőrző közösség tagjai is,
majd virággal kedveskedtek a „nemzet napszámosainak”.
Hartdégenné Rieder Éva intézményvezető szintén méltatta
kollégáit, a pedagógusi hivatást, a polgármester, valamint
Balázs Gabriella alpolgármester pedig személyesen is megajándékozta a pedagógusokat és segítőiket.
A program zárásaként a Molnár János tanító születésnapjának 100. évfordulójára készíttetett emléktáblánál az önkormányzat, a hagyományőrzők és az iskolások elhelyezték az emlékezés koszorúit. Az egykori tanító 45 éven
keresztül Gesztes lakóinak generációit tanította írni-olvasni, emberségre, tisztességre – hangzott el az emlékhelyen.
Az esemény képeit a falu weboldalának Fotótárában tekintheti meg!

Felhívás, szakember kerestetik!
Várgesztes Község Önkormányzata újonnan induló honlapján lehetőséget biztosít helyi vállalkozásoknak, szakembereknek a térítésmentes megjelenésre. Célunk, hogy a helyi lakosok gondjuk,
problémájuk esetén mielőbbi, és elsősorban helyi
megoldást találjanak, a várgesztesi szakemberek
pedig helyi munkalehetőséget. Amennyiben szeretne jelentkezni azt megteheti dr. Balázs Gabriella alpolgármester felé írásban az:
alpolgarmester@vargesztes.hu e-mail címen. Az
adatok amiket várunk: a vállalkozás megnevezése
és tevékenységi köre, cím, kapcsolattartó, elérhetőségek: telefon és e-mail cím, 1-2 mondatos bemutatkozás.

Tisztelt várgesztesi „Fa tulajdonosok”!
Az elmúlt időszak alatt elültetett fák és rózsafák szépen növekednek. A fák előtt feltüntetésre kerültek az örökbefogadó családnevek. Kérjük, amennyiben a táblák
kihelyezésében hibát észlelnek, azt jelezzék
felénk.
Köszönjük mindenkinek azt a szakszerű
munkát mellyel az ültetés folyamatát végezték!
Kérjük, ne feledkezzenek meg a fák körüli tányérozásról és gazolásról sem. Az első években ez döntő fontosságú!
A Várgesztesi Közalapítvány nevében köszönjük munkájukat és kívánjuk, legyenek
büszkék ennek eredményére!
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Jó tanuló, jó sportoló!
A Vértessomlói Községi Sportkör harmadik alkalommal, részesítette elismerésben azon diákokat, akik kiváló sportteljesítménnyel, kiemelkedő tanulmányi eredménnyel járultak hozzá a vértessomlói közösség diáksportjához. A kezdeményezéshez csatlakozott a várgesztesi iskola is. Így lehetőség volt díjazni azon gyerekek teljesítményét is, akik ugyan a VKSK kereteiben sportolnak, de nem a somlói iskola növendékei. Díjakat a Vértessomlói Sportkör részéről Vértessomlón Richter
Tamás, Várgesztesen Kis Csaba adta át az iskolai évzáró ünnepségen.

A 2016/2017-os tanévben "Jó tanuló, jó sportoló" elismerésben részesültek a várgesztesi iskolából: Kovács Levente, Szolga Bálint és Szolga Zalán.

Köszöntöm a falu új weboldalán
Több mint négy hónappal ezelőtt ült össze első alkalommal az a stáb, amelynek feladata az volt, hogy készítse el
a falu új internetes portálját.

kormányzat, a hivatal, az intézmények és civil szervezetek
részletes adatai, az elérhetőségek, illetve az elektronikus
levélcímek, de tájékozódni lehet a pályázatokról és a közpénzek felhasználásáról is.

Figyelemfelkeltő, ugyanakkor esztétikus látvány, megújult menürendszer, minden elemében jelenkori, XXI. századi számítástechnikai megoldások. Ezen feladatokkal
lettek megbízva a csapat tagjai, akik – mint az látható –
minden tekintetben megfeleltek a kihívásnak.

A weboldal a 2016/2017-es év feltöltött anyagaival startol,
de hangsúlyozni szeretném, hogy rengeteg munka volt,
van és lesz is még vele. A portál – természetesen – nem
befejezett, hiszen az archív tartalmak folyamatos szelektálása és feltöltése folytatódik, a még meg nem valósított
ötletek, látványelemek programozása jelenleg is tart.

A cél ugyanaz volt, mint az elmúlt években: olyan internetes oldalt alkotni, amelyen könnyű az eligazodás és a
keresés, megfelelő felület áll a friss hírek, valamint az audiovizuális tartalom rendelkezésére, megtalálhatók az ön-

Ez úton szeretném megköszönni mindazok munkáját,
akik tettek azért, hogy jó szívvel ajánlhassam Várgesztes
polgárainak a www.vargesztes.hu portált.
Rising Károlyné polgármester

