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Nőnapi Pilates
gála
Közel félszázan érkeztek Héregről, Gyermelyről és
Vértessomlóról a sportolni vágyók Várgesztesre,
hogy együtt mozoghassanak a magyar pilates torna
mesterével, Solymosi Antal pilates instructorral, aki
az Amerikai Fitness Szövetség és az angol Pilates
Institute oktatói tanfolyamának befejezését igazoló
oklevelek birtokában a világ bármely részén oktathatja ezt a mozgásformát.
Menoni Gabriella gesztesi polgármester – aki maga
is aktív részese volt a programnak - köszöntötte a
Négy Falu Közös Tornája rendezvény vendégeit, aki
a nőnap alkalmából külön is üdvözölte a hölgyeket,
s azt, hogy mozgás aktivitásukkal most is bizonyítják: időt és energiát nem sajnálva törődnek az egészségükkel.
A rendezvény ötletgazdája és főszervezője, a helyi
Hagyományőrző Klub aktivistája, dr. Tar József
négy évvel ezelőtt szervezte meg a helyi közösséget,
melyben több korosztály képviselteti magát. A hagyományőrzők többek között feladatuknak tekintik
az egészségmegőrzés eszméjének és gyakorlatának
terjesztését is, s mint elhangzott, nagy eredménynek
tekinthető, hogy az évek során több település csatlakozott a mozgalomhoz.
Solymosi Antal, a pilatesguru egyébként már harmadik alkalommal látogatott Várgesztesre. 2011 októberében volt az ismerkedés, és rá egy évre vezette
az első foglalkozást. A mestert rendre elkíséri felesége, Müller Ilona zongoraművész, aki szintén rendelkezik a pilates instructori képesítéssel.
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Sváb disznótor Várgesztesen
Szolgálatba álltak
27 próbaidős rendőr kezdte meg szolgálatát KomáromEsztergom megyében. A Komárom-Esztergom Megyei
Rendőr-főkapitányság vezetője és helyettesei fogadták azt
a 27 rendőr őrmestert, akik 2014. március 3-tól a megye
rendőrkapitányságain teljesítenek szolgálatot. Farkas Gábor r. ezredes, főkapitány köszöntő beszédének zárásaként
fegyelmezett, eredményorientált, ugyanakkor empatikus
szolgálatot határozott meg az újoncoknak. Arra utasította őket, hogy munkájuk során és szolgálaton kívül is segítsék az állampolgárokat. Intézkedéseik során törvényesen és szakszerűen járjanak el, valamint fordítsanak
gondot a sértettek, áldozatok érdekeinek védelmére.
A fiatal tiszthelyettesek tájékoztatást kaptak a KomáromEsztergom Megyei Rendőr-főkapi- tányságról, a helyi
sajátosságokról, majd Csomán János r. főtörzszászlós, a
főkapitányság lőkiképzőjénél próbálhatták ki fegyverüket. Felszerelésüket követően 11-en a Tatabányai Rendőrkapitányságra, hatan az Esztergomi Rendőrkapitányságra
kerültek. Hárman a Tatai, hárman az Oroszlányi, ketten a
Komáromi, egy a Kisbéri és egy a Dorogi Rendőrkapitányságon álltak szolgálatba.

GESZTESI KRÓNIKA • Közéleti és információs havilap • Lapalapító és kiadó: Várgesztes Község Önkormányzata,
2824 Várgesztes, Arany J. u 47. • Felelős kiadó: Menoni Gabriella 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. • Készül: Sollers nyomda - Tata, felelős vezető Belecz Zsolt - 12/124/2011.

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

Közel egy évtizede, 2006 tavaszán
gondolt arra első ízben a várgesztesi
nyugdíjasok és hagyományőrzők
közössége, hogy az ősi sváb foglalatosságok megőrzése akkor lenne teljes, ha - többek mellett - élőben mutatnák be a disznó feldolgozásának
titkait is. Akkora sikert aratott a
kezdeményezés, hogy idén immár
kilencedik alkalommal került sor a
sváb tor nevű eseményre.
Napokkal előtte megkezdődött a készülődés, a felszerelések előkészítése,
az alapanyagok, fűszerek beszerzése,
majd március 22-én korareggel megérkezett a mintegy 150 kilós sertés, s
kezdődhetett a sváb tor. A Schaffer
Márton vezette csapat az önkormányzat támogatásával vásárolt
kocából koradélutánra közel 50 kiló
kolbászt és majd ugyanennyi speciális sváb hurkát töltött meg, hogy
vendégül lássák Várgesztes lakóit.
Mindeközben Kovács Ferenc az orjalevessel telt kondérokat felügyelte, az
asszonyok pedig készítették a
krumpligombócos toroskáposztát,
sütötték a tányérokra való finomságokat.

Mint megtudtuk, a vért össze kell
keverni a felkockázott zsemlével,
majd az előfőzött rizst, a jól lepirított hagymát, a megfőzött és ledarált aprólékhúst, szívet, tüdőt, májat összekeverik, darált tepertőt
adnak hozzá, majorannával, sóval,
borssal ízesítik. Ezt követően a nem
forrásban lévő abálólében egy órát

párolódik az anyag, és mehet a sütőbe. Ez az igazi sváb hurka titka.
A megterített konferenciateremben a
délutáni közösségi eseményen ott
volt Menoni Gabriella polgármester
és a képviselő-testület több tagja is, a
jó hangulatról pedig szokás szerint a
Várgesztesi Vagányok zenekar gondoskodott.
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Kopjafát avattak

Nyuszi ül a parkban!
Jártában, keltében Kluber Jánosné több településen találkozott már olyan óriásnyúllal, ami a húsvét közeledtét volt hivatva jelezni. A kedves dekoráció adta az
ötletet, hogy Várgesztesen is fel kellene állítani egy
ilyen installációt.
Az elképzelés megvalósításához sikerült megnyerni
Tarné Szilviát, s a két asszony munkájának eredményeként felállították a községháza előtt a hatalmas
nyuszit, ami már az első pillanatokban elnyerte a polgárok tetszését.
A nyúl, mint húsvéti jelkép először nyugat Európában
vált hagyománnyá, de Magyarországon is elterjedt, és
a mai napig hatalmas népszerűségnek örvend. A források szerint a 16. századi Németországban használták először ezt a szimbólumot, és hazánkba csupán
XIX. század folyamán került.

Győzött a vendéglátó Nem esett az eső,
Soha, senki sem mehet biztosra, ha a két szomszéd rivális, a
Somló és a Gesztes labdarúgói csapnak össze, s így volt ez március utolsó vasárnapján is, amikor kezdésként a gesztesi ifik 3:2re győztek hazai pályán.
- Rossz előjel – konstatálta az egyik szurkoló, de akkor még
senki sem gondolta, hogy végül igaza is lesz. Kiss László sípszavára kezdődött a „nagyok” rangadója, s már a 15. percben – egy
vitatott 11-esből – Hévizi Tamás megszerezte a vendéglátóknak
a vezetést. Ezt követően mindenki izgalmas, eseménydús játékot
remélt, azonban éppen azt nem láthatták a szurkolók a pályán,
amiért kijöttek: a játékot. Még helyzetet is alig, az izgalmat pedig maximum a 7 darab sárga lap kiosztása jelentette. A csatát
végül a Várgesztes nyerte, hiszen Hévizi góljára nem volt válaszuk a vendégeknek. Ez a vereség duplán rossz a somlóiaknak,
hiszen kikaptak a rangadón, és lépéshátrányba kerültek a bajnoki címért folyó harcban.
Az első helyen jelenleg a Tata áll, mindössze két ponttal megelőzve a Tát, hárommal a Sárisáp II duót. A Somló 4 ponttal lemaradva a negyedik, a Gesztes 28 pontjával a kilencedik helyről
várja a folytatást.
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szaporodnak az
avartüzek

Az elmúlt héten összesen 12 esetben kellett a megye tűzoltóinak szabadtéri tűzhöz vonulniuk.
Mindegyik esetnél a mezőn, a domboldalon található lángoló, parázsló száraz füvet kellett oltani.
A katasztrófavédelem arra kéri a lakosságot,
hogy a szabadtéri tűzgyújtás szabályait tartsák
be. Ne dobjanak el égő, izzó cigaretta csikket. A
kijelölt tűzgyújtási helyen a tűz eloltásáról megfelelő módon gondoskodjanak, bizonyosodjanak
meg róla, hogy a tűz valóban kialudt és a parázs
sem izzik már. Ha erős szél fúj, inkább ne gyújtsanak tüzet, hiszen elég egy elfújt parázs darab,
ha kellően száraz a környezet, pillanatok alatt
lángra lobban.
Kerti hulladékot a hatályos jogi szabályozás szerint tilos égetni, a tiltás alól azonban az önkormányzat helyi rendeletben adhat felmentést,
mely rendelet szabályozza az égetés feltételeit és
körülményeit. Arról, hogy mikor lehet a kertben
égetni, a helyi önkormányzatnál kell érdeklődni.
Amennyiben az önkormányzatnak nincs ilyen
rendelete, akkor nem szabad avart és kerti hulladékot égetni.
A legfontosabb, hogy soha nem szabad felügyelet nélkül égetni, és minden esetben gondoskodni
kell a lángok eloltásáról.
KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Egy lokálpatrióta gondolat, illetve az
abból megvalósult, testet öltött kezdeményezés eredményekét gyűltünk ma
itt össze nemzeti ünnepünkön Várgesztesen, az erdők ölelésében, hogy
emlékezzünk a márciusi ifjakra, átérezzük 1848 idusának üzenetét, fiatalos lelkületét, a szabadságszeretet tavaszias szelét és annak földet rengető
erejét. Azért itt, Almási István képviselő és Éva feleségének kertjében, mert
a községben nincs az 1848/49-es forradalom és szabadságharcnak emléket
állító szobor, illetve emlékmű, és úgy
gondolták, hogy ezzel az emlékhellyel
pótolják ezt a hiányt. – hangzott el
Zsombolyay Sándor köszöntőjében,

amikor kedves ünnepség keretében
avattak az 1848/49-es események előtt
tisztelegve Kopjafát Várgesztesen.
Menoni Gabriella, a falu polgármestere ünnepi beszédében 1848 öröksége
kapcsán így fogalmazott: ha erősen él
bennünk egy szebb, szabadabb jövő
reménye és képesek vagyunk együtt,
egymásra támaszkodva nekirugaszkodni a megvalósításnak, méltók leszünk hozzá.
Almási István évek óta dédelgetett terve valósult meg az idei ünnepen. Mint
elmondta, a tavalyi esztendőben végül
sikerült minden feltételt megteremteni
a Kopjafa felállításához, a mostani felavatásához. A házigazda azt is kiemel-

Az apróságok is a
forradalomra emlékeztek
Nemzeti színű zászlókkal, kokárdákkal érkeztek a
várgesztesi óvodások és alsós iskolások a falu főterén lévő
hősi emlékműhöz, hogy a hagyományoknak megfelelően
ott emlékezzenek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire.
Petőfi 8 óra körül a Pilvax-kávéházba ment március 15én, hogy társaival találkozzon. Itt Jókai felolvasta a 12
pontot és a proklamációt. Petőfi elszavalta a Nemzeti dalt.
Innen indultak el az előzetes megállapodás szerint először
a jogi egyetemhez az Egyetem utcába. Innen az Újvilág
utcai orvosi egyetemre mentek, félbeszakították az egyetemi előadásokat. Ekkor már nemcsak az ifjúság vette
őket nagy tömegben körül, hanem az utcáról is nagy közönség csatlakozott hozzájuk, mely nőttön nőtt.
Délelőtt a tömeg Landerer és Heckenast könyvnyomdájához vonult a Hatvani utcába. A nyomdatulajdonost a kikiáltott tizenkét pontú program és Petőfi költeményének
cenzúra nélküli kinyomatására szólították fel, ellenállásának esetén az el nem kerülhető kényszerítést helyezvén

te, hogy bár az emlékhelyet magánterületen, a kertjükben alakították ki, a
kapujuk az emlékezők előtt akkor is
nyitva áll, ha ők nem tartózkodnak
otthon.
A megemlékezés folytatásaként Zsombolyay Sándor idézte fel a 166 évvel
ezelőtti eseményeket, majd elérkezett
az a perc, melyet oly régen megálmodott az Almási házaspár: közösen leplezték le az Erdélyben készíttetett Kopjafát, Várgesztes új, az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc előtt
tisztelgő kegyeleti helyét, ahol elsőkként Menoni Gabriella polgármester,
Kolcsár Györgyné és Almási István
helyezték el az emlékezés virágait.

kilátásba. Míg a nyomtatás tartott, Petőfi, Jókai, Vasvári,
Egressy és Irányi beszédet intéztek a néphez.
Délután kiszabadították Táncsicsot, a nép önkezeivel vontatta át kocsiját Budáról a Nemzeti Színház teréig – így
kezdődött a forradalom, aminek üzenetei és tanulságai
máig hatnak, s ami meghatározó eseménnyé vált nemzeti ünnepeink sorában.
Végül a gyerekek az emlékmű talapzatánál elhelyezték
nemzetiszínű zászlóikat, leróva tiszteletüket a nagy elődök előtt.

