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Moser Ernő fafaragó „A svábok élete
fába vésve” című kiállítása
2014. SZEPTEMBER

VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Hagyományőrző ünnepi találkozó
A Szákszend
nyert, a Gesztes
jutott tovább
A Megyei Kupa egyik
legnagyobb meglepetését
a Szákszend-Várgesztes
(5-2) találkozó okozta,
ám a hazaiak mégis foghatják a fejüket. Ugyanis a kezdőcsapatba nevezték a rutinos hátvédjük fiát, Csupor Lászlót, aki még nem töltötte
be a 16. életévét.
A versenyszabályzat megszegése miatt a Várgesztes kapta a meccset 0-3as gólaránnyal, így ők is
mentek tovább. A Szákszend a bajnokságban
vigasztalódhat – számolt
be a kefoci.hu portál

Két hét alatt két várgesztesi
házból loptak
N. Zoltánt és N. Zoltánnét 2014. augusztus 14-én fogták el a tatabányai rendőrök,
és ugyanezen a napon előállították azt a 43 éves nőt is, akinek a gyanúsítottak
megőrzésre átadták a lopott értékeket. A nála tartott házkutatáson kiderült, hogy
T-né S. Anita a Várgesztesről eltulajdonított egyik készüléket 40.000 forintért,
négyhavi részletre továbbadta sógornőjének, de arról nem tájékoztatta rokonát,
hogy az honnan származott.
Gyanúsítotti kihallgatásán N. Zoltánné elismerte a bűncselekmény elkövetését. Elmondása szerint férjével a két új televíziót az otthonukból elhozott régebbi típusúakra cserélték ki.
N. Zoltán és N. Zoltánné ellen lopás bűntett, T-né S. Anita ellen pedig orgazdaság
vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a rendőrség. A
gyanúsítottak a büntetőeljárás során szabadlábon védekezhetnek.

Lehet ittasan biciklizni!

Immár a főutakon is lehet kerékpározni alkoholfogyasztás után, amennyiben a
biciklista biztonságos vezetésére képes állapotban van - derül ki a KRESZ-t módosító rendeletből, amit az MTI ismertetett. A kerékpárosokat ezután nem lehet
megbírságolni alkoholfogyasztás miatt, főúton és mel- lékúton sem.
A közúti közlekedésről szóló rendelet eddig úgy szólt, hogy járművet csak az
vezethet, aki a vezetési képességére hátrányosan ható szer befolyása alatt nem
áll, és a szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol. Viszont ha az illető kerékpáros, és a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban
van, csak a főúton nem ülhetett nyeregbe.
A módosítás szerint viszont ha a kerékpáros a jármű biztonságos vezetésére
képes állapotban van, akkor lehet a szervezetében szeszesital fogyasztásából
származó alkohol.
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Négy évvel ezelőtt hívta életre az augusztus 20-a alkalmából szervezett
kulturális találkozót a Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes,
melynek invitálására szerdán Tatabányáról, Vértestolnáról, Leányvárról,
Tátról, Szigetcsépről és természetesen
helyből érkeztek a hagyományőrző
dalkörök, tánccsoportok.
A legrégibb magyar ünnepnapon,
Szent István ünnepén, a keresztény
magyar államalapítás emléknapján és
az új kenyér ünnepén tartott, megyei
és megyén kívüli szereplőket felvonul-

tató program a helyi svábok legnagyobb önálló nemzetiségi rendezvénye, melynek fontos eleme a délelőtti
német nyelvű szentmise, ezért a találkozó kezdetén Pillmann József elnök
kiemelten mondott köszönetet dr. Kiss
Józsefnek az idei mise koordinálásához nyújtott segítségért.
A szerdai eseményt a fellépők dalai,
táncai, muzsikája mellett Moser Ernő
fafaragó, „A svábok élete fába vésve”
című kiállítása is gazdagította. Mint a
fafaragó elmondta, maga is sváb lévén
gyakran vett és vesz részt hagyo-

mányőrző dalos, táncos programokon, s egyszer csak hiányérzete támadt. Ekkor született meg a gondolat,
hogy fába vésve örökíti meg az utókor számára az elődök mindennapjait.
Az azóta elkészített és ezúttal Várgesztesen kiállított tárgyak például
valamikori disznóvágást, lakodalmat,
aratást, különböző foglalkozásokat is
megelevenítenek, s egyetlen fába faragva a „svábsors” is megjelenik: a németek hajón való megérkezésétől a
tragikus és fájdalmas kitelepítésükig.
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PANNONHALMÁRA KIRÁNDULTAK

A Várgesztesi Hagyományőrző Klub
tagjai és hozzátartozói, összesen 19 fő
kirándult a bencések fellegvárába,
Pannonhalmára. A több mint ezer éve
alapított apátság ma már a Világörökség része. A fogadóépületben
pompás bemutatkozó filmvetítéssel
kezdődött a program. Az idegenvezető
a körséta során érdekes és szakszerű
magyarázatokkal mutatta be a szebbnél szebb látnivalókat. Megtekintettük

a templomot, altemplomot és a
könyvtárat, ahol 200 000 kötetes
könyvtár áll rendelkezésre a kutatóknak és olvasni vágyóknak.
Az arborétumban éppen csúcson volt
a levendulavirágzás, ami nem csak a
szemnek, hanem az orrnak is nagy
gyönyörűséget okozott. A teaházban
nagy választékban kaphatók az apátság gyógynövény készítményei. Teázás és vásárlás után következett az

apátsági pince látogatása. A hegy oldalához illeszkedő 12 szintes pincében,
az országban egyedülálló gravitációs
technológiával az 50 hektáron termelt
12 féle szőlőből állítják elő a szebbnél
szebb borokat. Nem mulasztottuk el
az árnyékos pinceteraszon a finom
nedűk kóstolgatását. A programot
Ászáron bőséges és ízletes vacsora zárta.
-TJ-

Továbbra is a nyugdíjasoké a ház
Augusztus 20-a az államalapítás, Szent István és az új kenyér ünnepe mellett hosszú évek óta a kerek születésnaposok köszöntését is jelenti a Nyugdíjas Szakszervezet számára Vértessomlón, s idén további ünnepi perceket is
tartogatott a jelenlévő helyi, várgesztesi és környebányai tagok számára.
Valamennyi pad megtelt a Nyugdíjas Székház udvarán felállított sátorban, ahol Egervári Péterné titkár köszöntötte a
megjelenteket, idézte fel őseink küzdelmes letelepedését Európa szívében, s a pogány szokásokat elhagyó, keresztény
törvényeket betartató, kemény és következetes belpolitikát
folytató I. Szt. István alakját. A hármas ünnepnapon azt
kívánta, hogy a családok asztalaira minden nap kerüljön
friss kenyér. A tavalyi hagyományt folytatva az új kenyeret
Zentaiék, Erzsike és János szegte meg, majd Hartdégen József polgármester igen örömteli bejelentést tett a fennállásának 30. évi jubileumát ünneplő, 170 fős taglétszámú
szervezet számára.
Mint felidézte, az önkormányzatnak 10 évvel ezelőtt nyílt
lehetősége a bánya tulajdonában lévő ház megvásárlására
azzal a céllal, hogy helyszínt biztosítson a nyugdíjasok
programjaihoz, rendezvényeihez. Akkor a helyhatóság a
szakszervezettel 10 évre szóló szerződést kötött, amely
mára lejárt. A képviselő-testület úgy határozott, hogy további 5 évre díjtalanul biztosítja a nyugdíjasok számára a

székházat és gondoskodik a rezsiköltségek kiegyenlítéséről.
„Elvárás”-ként a döntéshozók annyit fogalmaztak meg,
hogy őrizzék a hagyományokat, továbbra is szervezzenek
színvonalas programokat, gondoskodjanak a vértessomlói,
várgesztesi, környebányai tagok kikapcsolódásáról, együttlétéről, hiszen az önkormányzat számára fontos, hogy a
nyugdíjasok társaságban, jó kedvvel, vidáman töltsék szabadidejüket.
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Somlói revolúció és Csokis kaland
– a szomszéd faluban is
A megye tíz cukrászdájában ízlelhető
meg a „Somlói revolúció” elnevezésű
torta, az idei Magyarország Tortája
verseny győztese, melyet régióbeli
cukrász, Damniczki Gyula Balázs, a
székesfehérvári Damniczki Cukrászda
tulajdonosa alkotott.
A különleges, s mint kiderült, a Somlói
galuskára csupán nevében emlékeztető desszertet a tatabányai Stop Cukrászdában mutatta be Rabóczky
Jánosné azon kollégák jelenlétében,
akik vállalták, hogy elkészítik, s szerepeltetik kínálatukban. A jelenlévők
között már évek óta helyet foglal a
vértessomlói Jezsóné Rieder Krisztina
Aranykoszorús mestercukrász, aki
évekkel ezelőtt úgy határozott, hogy
– a többi édes élmény mellett – nem
foszthatja meg vendégeit az ország
tortája megkóstolásának lehetőségétől
sem. Sőt, amióta a szervezők a cukormentes torta kategóriát is meghirdették, annak győztesét is elkészíti.
Pedig, mint hétfőn elhangzott, évrőlévre nehezebb feladatnak néz elébe, aki
belevág az ország tortájának elkészítésébe. A jelenlévők azt sem titkolták:
bár az interneten megtalálható a rendkívül ízletes és egyáltalán nem „tömény”, a mostanság igen népszerű,
francia irányzat szellemében készített
Somlói revolúció receptje, bizony még
a több évtizedes múlttal rendelkező
mestereknek sincs könnyű dolguk az
elkészítésekor, a szigorúan meghatározott (például belga csokoládé) hozzávalók beszerzéséről nem is szólva.
Ha tehát valaki szeretné megízlelni az
ország tortáját, sütés helyett célszerű

inkább ellátogatnia egy olyan cukrászdába, amely szerepelteti a kínálatában. Például Vértessomlóra, a Krisztina Cukrászdába.
„Ráhangoló” az ízek kavalkádjához: a
győztes cukrász egy mousse torta
formájában alkotta meg a régi jó somlóit. A mousse könnyed, elegáns, légies
textúrájú krém, mely a modern cukrászat egyre elterjedtebb és keresettebb
terméke. A grillázstésztára rétegezett
étcsokoládé mousse, majd a narancsbetét fölé helyezett, ganache-sal borított vaníliás fehércsokoládé habkrém
olyan ízélményt kínál, amely valóban
forradalminak nevezhető, az eredeti
édességhez képest. A hagyomány és a
kreativitás találkozása ez az ínyencek
igényeit is kielégítő, csodálatosan
könnyű, kiváló alapanyagokból készült tortakülönlegesség, így méltán

Tájékoztató
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2007. június 27-én meghozta döntését a kialakult tarthatatlan helyzet miatt, miszerint 2008. január 01-i hatállyal
kiválik Várgesztes-Vértessomló Önkormányzat Körjegyzőségéből.
Vértessomló Község Önkormányzata 2008 májusában
kártérítési pert indított Várgesztes Község Önkormányzata ellen.
A pert Önkormányzatunk elvesztette, így 17.051.292 forint
tőketartozást, kamatot és perköltséget köteles megfizetni

válik államalapításunk ünnepi des�szertjévé.
Az ország cukormentes tortája az idén
Csokis kaland. A “Csokis kaland” harmóniáját a könnyű csokoládéhab alapozza meg, amelyet a magyar meggyből készült öntet finoman ellenpontoz.
Ezt egészíti ki a hazai dió és a mandula, a vékony marcipánréteg pedig eleganciát kölcsönöz a tortának, mely
nem csupán a cukorbetegek választása lehet, hanem mindazoké, akik az
ízek élvezete mellett tudatosan figyelnek az összetevőkre. Nincs benne hozzáadott cukor és fehér liszt, egy szelet
254 kalóriát (kcal) és 10,6 g szénhidrátot tartalmaz. Ez utóbbi kevesebb,
mint fele egy hagyományos csokoládétorta értékének.

felperesnek.
A jelenlegi képviselő testület 2011-ben megpróbálta az
ügyet peren kívül rendezni, ám ennek jogi akadályai voltak.
Várgesztes Község Önkormányzata felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a döntés ellen a Kúriához, valamint támogatási kérelmet nyújtott be a Belügyminisztériumhoz
rendkívüli önkormányzati támogatásra, melynek elbírálása folyamatban van.
Várgesztes, 2014. augusztus 26.
Várgesztes Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

