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Elszaporodtak
a kullancsok
Mindenki, aki a természetben jár,
tapasztalhatja, hogy idén rengeteg a
kullancs – adták hírül az országos
médiák. Elszaporodásukért egyrészt
az időjárás a felelős: az enyhe teleket
a vérszívók könnyebben átvészelik.
A másik ok, hogy 2007 óta az Európai Unió előírásai szerint kullancsirtásra már nem alkalmazható a
korábban e célra használt permetszer, mivel az egyéb, hasznos rovarokra is veszélyes lehet. Ha fertőzött
a kullancs, csípése agyvelőgyulladáshoz, illetve Lyme-kórhoz vezethet.
Amikor tavasszal egyre jobb az idő,
a hőmérséklet emelkedésével az emberre is veszélyt jelentő vérszívó
kullancsok egyre nagyobb számban
vannak jelen a környezetünkben. A
hiedelmekkel ellentétben nem csak
erdőben, de kiskertben vagy a panelházak zöldövezeteiben, tóparton,
játszótéren is elszenvedhetjük a paraziták csípéseit.
Javasolt már most is a drogériákban, patikákban kapható kullancsriasztó krémekkel, spray-kkel védekezni. A megfelelő öltözködés is
kiemelkedő jelentőségű: hosszú
nadrág, szára zokniba tűrve, hosszú
ujjú felső a javaslat. Emellett a szabadban tartózkodást követően a test
gondos átvizsgálása, a bőrbe fúródott kullancs keresése és mielőbbi
eltávolítása is fontos.
Az emberek mellett komoly veszély
leselkedik a kullancsok által házi
kedvenceinkre is. Rájuk a fűben, vízparton, és egy egyszerű séta alkalmával is rátelepedhet a kullancs,
melyekből akár a lakás szőnyegeire
is potyogtathat kedvencünk. Megelőzést jelent a kutyák és macskák
részére a kullancs elleni nyakörv, a
riasztó cseppek, szerek alkalmazása.
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Mint arról a falu weboldalán több alkalommal beszámoltunk, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
(ÚMVP) III. és IV. Intézkedéscsoportja
szolgálja – szűkebb értelemben – a vidéki térségek fejlesztését. Az összes
közpénzből történő hozzájárulást tekintve a III. és IV. Intézkedéscsoport
céljainak megvalósulásához a 20072013 időszakban az ÚMVP mintegy
262 milliárd forinttal járult hozzá.
2013 decemberére befejeződött a
gesztesi sírkertben a második világháborús katonasírok helyreállítása,
amire Leader pályázaton nyert az
egyházközség 2,5 millió forintot,
most pedig a ravatalozó rekonstrukciójára is sor került. Utóbbira az
ÚMVP III. tengelyének pályázatán
nyert 16 milliós, 100 %-os támogatottságú összeget a gesztesi egyházközség.
Az emlékhely és a ravatalozó méltó
avatására június 15-én, a csengőnapi
programok keretében kerül sor.
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Kitakarították a falut

Rendhagyó módon, pecabot helyett
seprűkkel, gereblyékkel felszerelkezve
gyülekeztek a horgászok a helyi tónál
április első szombatján, hogy Almási
István várgesztesi lokálpatrióta hívó
szavára a falu lakóival egyetemben
részt vegyenek a hagyományos nagytakarítási akcióban.
Mindeközben a főszervező a faluház
előtt instruálta az önkénteseket, akik
csoportokba szerveződve nemcsak a
település belterületét tették rendbe, hanem a bevezető út, a Várrét és az erdő
egy részét is megtisztították.
Az óvoda és iskola udvarán szintén
zajlott az élet, itt a pedagógusok a
szülőkkel, gyerekekkel közösen frissítették fel a kiskertet, gyomláltak, virágot ültettek.
Almási István közel egy évtizede, minden tavasszal meghirdeti a falutakarítási programot, melyre mindazokat
várja, akiknek fontos lakóhely és a
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Összesen 83.120 választásra jogosult polgár járulhatott az urnához a megye 3. számú, komáromi körzetében. Közülük 48.427
fő adott le érvényes szavazatot, ami az összes jogosult 57,89
%-a.
A választást Czunyiné dr. Bertalan Judit (Fidesz-KDNP) nyerte
meg a voksok 47,09 %-nak elnyerésével. Őt Székely Antal (MSZPEgyütt-DK-PM-MLP-24,95 %) és Szabó Mihály (Jobbik-19,93 %)
követi (csak a 3 legnagyobb pártot tüntettük fel, további adatokért keresse fel a valasztas.hu portált!).
Várgesztesen az 486 jogosultból 340-en (69,96 %) keresték fel a
szavazóhelységet és 336-an adtak le érvényes voksot. Czunyiné
dr. Bertalan Judit 165 szavazattal nyert, Székely Antal (78) és
Szabó Mihály (53) előtt.
A pártlistára leadott szavazatarány így alakult: Fidesz-KDNP
142, MSZP-Együtt-DK-PM-MLP 78, Jobbik 49.

Menoni Gabriella polgármester és a
képviselő-testület tagjai -, ahol vendégül látták a hulladékgyűjtésben megfáradt polgárokat.

Kedves Várgesztesi Lakosok!
Ezúton is felhívjuk a figyelmet,
hogy azok a személyek, akik a tavalyi Csengőnap óta tettek sikeres nyelvvizsgát, mielőbb juttassák el Oklevelük másolatát Krüpl
Lászlóné, Klári részére vagy számomra.
A Várgesztesért Közalapítvány
anyagi támogatását a 2014. jún.
15-én
megrendezésre
kerülő
CSENGŐNAPON kívánjuk átadni.
Rising Károlyné / Irma
A Várgesztesért Közalapítvány
Kurarórium Elnöke
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Érik a mustrák gyümölcse

A 2013-as év elég nehéz év volt annak
ellenére, hogy mindenki jó cukorfokra
és jó borokra számított. A gazdák melegben szüreteltek, sok bor túlmelegedett az erjedés alatt, illatot, zamatot
veszített – osztotta meg az eddigi tapasztalatait a várgesztesi bormustra
résztvevőivel Horváth Mihály. A tatai
hegybíró azt is hozzátette: reméli,
hogy a Faluházba helyből, Környéről
és Vértessomlóról érkező borászok
mintái rácáfolnak minderre.
A német nemzetiségi önkormányzat
már negyedik alkalommal látta vendégül a környékbeli gazdákat, s mint
Pillmann József elnök múltidézésében
környék tisztasága, illetve élhetőbb,
szebb környezetet szeretnének maguk
körül tudni.
A munkát követően a faluházban
gyűltek össze a résztvevők – köztük
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elhangzott, az első rendezvénykor célul tűzték ki, hogy a szakmai értékelést, tanácsokat megfogadva Várgesztesen is egyre ízletesebb borokat
készítsenek. Ezért is hangsúlyozza
minden alkalommal, hogy a program
elsősorban mustra, s bár a 20 pontos
bírálati módszer szerint értékelnek is,
a cél nem a versengés, hanem a tapasztalatszerzés, a minőség jobbítása.
S úgy tűnik, mára kezd beérni az eddigi mustrák gyümölcse, s hogy a borvidék egyik legszigorúbb zsűrije által
megfogalmazottak nem süket fülekre
találnak a községben. 19 fehér- és 9
vörösbort ízleltek az ítészek és a részt-

Gurultak a tojások,
kerepeltek Várgesztesen
Megyénkben a húsvéti tojásjátékok számos válfaja közül
a tojásgurítás maradt meg leginkább a községekben. A recept egyszerű: fogj húsz-harminc főtt tojást, gyermekedet küldd fel egy magas domb tetejére, majd egymás után
dobáld fel a tojásokat 20-30 méterre, amiket a csemete
visszagurít neked addig, míg a tojás el nem törik. A tapasztaltak szerint van olyan, hogy az ünnep elmaradhatatlan kelléke harmincszor is kibírja a dobást.
Így volt ez hétfőn Vértessomlón is, ahol több százan látogattak ki a tojásgurítónak nevezett völgybe, hogy hódoljanak a népi hagyománynak. A helybélieken kívül a környék településeinek lakói közül is számosan választották
ezt a családi programot.
A községben emberemlékezet óta megemlékeznek húsvét
hétfőjén a tavasz beköszöntéről. Ekkor a falu lakói ünneplőbe öltöznek, s az is szokás volt, hogy a gyerekek
ilyenkor vehették fel első alkalommal az újonnan kapott

vevők, s Horváth Mihály számára
már az első minta, egy 2013-as évjáratú vegyes fehér kellemes meglepetést
okozott: élénksavú, friss, üde, jól kezelt. Ha ilyenekkel találkozunk, akkor
jócskán felülmúljuk az eddigi itteni
eredményeket. Gratulálok a készítőjének! – szólt a minősítés, amely 18,5
pontot, azaz az aranytól hajszálnyira
elmaradva, erős ezüstérmet jelentett a
gazda számára.
A „mezőny” végül valóban felülmúlta
a korábbi éveket. Míg tavaly egyetlen
borász sem dicsekedhetett a mustra
végén aranyminősítéssel, addig idén
négyen is elnyerték: a vértessomlói
Cseresznye Bálint (Ezerjó), valamint
Várgesztesről
Pillmann
József
(Zalagyöngye-Rizlingszilváni), Pálos
Ferenc (Cabernet Franc) és Nagy János
(Vegyes vörös). Nyolc bor ezüst-, négy
bronzérmes minősítést kapott, 12 okleveles elismerést, a zsűri különdíját a
résztvevő legifjabb borász, Maróti Péter vehette át, ő Rizlingszilvánijával
ezüstérmet szerzett.
A német kultúregyesület tagjainak segítségével rendezett program résztvevői ezúttal is elégedetten állhattak fel
az asztalok mellől, hiszen a megszívlelendő szakmai tanácsok és elismerések mellett az aranyminősítést szerzők
egy-egy mustfokolóval, a többi gazda
pedig különböző borászati segédeszközökkel térhetett haza.

tavaszi, nyári ruháikat.
A szomszédos Várgesztesen a sváb telepesek másik régi
katolikus hagyományát is felelevenítik az ünnepek alatt, a
kerepelést. Nagypénteken és nagyszombaton a harangok
nem szólalnak meg, mert Rómába mentek, hogy a sírba
tett Jézust gyászolják. Ezen a két napon a harangokat a
kereplők helyettesítik. A fahengerre feszülő fanyelvek a
henger megforgatásakor puskaropogásszerű hangot adnak, amit a csoportba gyűlt gyerekek nagy élvezettel szólaltatnak meg.

