GESZTESI KRÓNIKA

4

V. évfolyam, 3. szám

Új csapat alakult
Langner Kornélia irányításával újjászerveződött az általános iskolások tánccsoportja. A próbák
keddenként 15.30-kor kezdődnek a Faluházban, amire minden érdeklődőt várnak!

2015. MÁRCIUS

Fánkot sütöttek
Igazi farsangi foglalatosságon vettek részt február közepén a
gesztesi apróságok, amihez Horváth Józsefné és Shaffer Mártonné is segítséget nyújtott: csörögefánkot sütöttek.
A farsanggal és a hagyományőrzéssel kapcsolatban minden évben szerveznek programokat tájékoztatott Pillmann Katalin
óvodavezető. A téli időszak egyik legjobban várt eseménye a
házi disznótoros ebéd, ami csak az influenzajárvány miatt maradt el idén.
Tavaly az iskolások korcsolyázni is megtanultak, de a farsangi
időszak nagyrendezvénye természetesen minden évben az
egésznapos farsangi mulatság.

Tisztelt Várgesztesi
Lakosság!

VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Elégették a telet jelképező szalmabábut

A Várgesztesi Egyházközség ezúton
tájékoztatja a tisztelt lakosságot
hogy a 2015.évi egyházi hozzájárulás összege:
4500 Ft/év családonként
2250 Ft/év egyedülállók
Ugyanakkor szeretnénk minden lakost tájékoztatni, hogy a hozzájárulás elmulasztása esetén, bármely
egyházi szolgáltatás igénybevétele,
csak a visszamenőleges egyházi hozzájárulás megfizetésével lehetséges.
Várgesztesi Egyházközség

Igazán jó napjuk volt kedden (február
17-én) a várgesztesi gyerekeknek,
ugyanis egész napos farsangi program keretében búcsúztatták a telet.
Délelőtt az iskolások és óvodások
maskarás jelmezben vonultak fel, volt
eszem, iszom, vígalom és vetélkedő,
majd a déli rövid pihenőt követően
megterített asztalok várták a farsan-

golókat, roskadásig telve süteményekkel, tortákkal és üdítőkkel, hiszen a
délután szintén a játék, szórakozás
jegyében zajlott, sok tánccal, vidámsággal, amibe természetesen a szülők
is bekapcsolódtak.
De egy meglepetés is várta az apróságokat: Langner Kornélia tartott táncházat a kicsiknek, s ennek a program-

Az óvoda-iskola programjai:
Kedves Várgesztesiek!
Bejelentések érkeztek az Önkormányzathoz, hogy a gyalogos közlekedést akadályozzák a járdára belógó
fák, bokrok.
Kérünk mindenkit, hogy lehetőség szerint még a vegetáció beindulása előtt – március elejéig – vágják le az
érintett ágakat ingatlanjaik előtt!
Egyben kérjük, hogy azok a családok, akik nem tudják ezt önállóan megtenni, mielőbb jelezzék igényüket
az Önkormányzatnak. Ezt követően Almási István képviselő úr irányításával a metszéseket elvégezzük!
Köszönjük együttműködésüket!				
Rising Károlyné polgármester
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Március 13. Péntek: Óvodai-iskolai közös
Március 15-i ünnepség,
Március 24. Csütörtök: Iskolai nyílt nap
(előreláthatólag)
Március 30. és 31: Szöszmötölő az Óvodában
Március 31: Játszóház az iskolában
Április 1: Az óvodába megérkezik a Húsvéti nyuszi
Programok a Faluházban:
Március 10. Kedd 18.00 – Közmeghallgatás

nak az is aktualitást adott, hogy jövő
héten, 24-én délután vezetésével újraindul a gyermekek táncoktatása a faluban.
Végül a résztvevők az udvarra vonultak, ahol meggyújtották és elégették a
telet szimbolizáló szalmabábut, ezzel
is jelezve, a várgesztesi gyerekek már
nagyon várják a tavaszt.

Március 18. Szerda 14.00-15.00 - Az Internetes vásárlás előnyei, hátrányai, veszélyei - előadás a várgesztesi Községi Könyvtárban
Március 28. Szombat 15.00 Közös pilates
torna, Baj, Tarján, Héreg, Gyermely, Vértessomló és Várgesztes tornázóival a Várgesztes Faluház tornacsarnokában
Instruktor: Solymosi Antal
Március 21. Szombat 10. Hagyományőrző disznóvágás - délelőtt a feldolgozás tekinthető meg, 17-órától kóstoló, helyi
csoportok műsora
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A SZERETET LECKÉJE
A Várgesztesi Hagyományőrző Klub
2015. február 12-én nagy szeretettel
köszöntötte Menoni Gabriellát abból
az alkalomból, hogy tíz évvel ezelőtt
megalapította a sváb hagyományok
ápolására és megőrzésére szakosodott
közösséget. Hálánkat és köszönetünket Jezsó Pál elnök meleg szavakkal és
a szeretet virágcsokrával fejezte ki.
Hálával és köszönettel tartozunk azért
a több mint egy évtizedes polgármesteri munkáért, amit az egész falu gyarapodásáért és a Vértes egyik legszebb
gyöngyszemében élő lakosok boldogabb élete érdekében, nagy szeretettel
végzett. Sok öröm volt a munkájában,
de voltak nehéz időszakai is a három
polgármesteri ciklusnak. Amikor
rossz szándékú támadások érték, nem
futamodott meg. Bebizonyította,
hogy mennyire szereti a faluját. Bár
senki nem állt ki mellette, egészségét is
kockáztatva folytatta, és minden erejével igyekezett teljesíteni a megbízatását, amihez háromszor is megkapta a
falu lakóinak bizalmát. Nagy ünnep a
Hagyományőrző Klub tagjai számára,
hogy ebben a békés és szeretetteljes

légkörben mondhat köszönetet a Klub
megálmodójának, erkölcsi, anyagi támogatójának.
Az eredményekben gazdag, és a majd
fél emberöltőnyi időn keresztül, tisztességesen végzett polgármesteri tevékenység megköszönése nem kötelező,

de morálisan elvárható tett, annál is
inkább, mert annak elmaradása miatt
keletkező lelki görcsöket már egyetlen
szó, a köszönet szava feloldhatja,
hogy helyébe a szeretet boldogító érzése kerülhessen.
-TJ-
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A képviselő szerint nagy a feladat, de megvalósítható

Busz Tamás második ciklusát tölti a
községben önkormányzati képviselőként, s az előzőről kérdezve nem titkolja: bizony maradt benne hiányérzet a szakterületét érintve, hiszen a
vízelvezetés kapcsán nagyobb fejlődést
remélt a negyedik esztendő végére.
Továbbra is úszunk… – folytatta a
gondolatot egyáltalán nem kertelve,
ám arra is ígéretet tett, hogy a megoldási, megvalósítási lehetőségek keresését is folytatja, folytatják a testülettel
a következő öt évben, hiszen például
az övárok rendezése az Erdészettel közösen „nagy feladata” a falunak.
Arra kérdésre, hogy van-e a megvalósításra esély, egyértelmű igennel válaszol, mert úgy véli, hogy az érintett

gazdasági társaság jó partner. Szerinte
azon két tény között kellene megtalálni az egészséges egyensúlyt, hogy a
területükről érkezik a víz, viszont
„nem lehet mindent a nyakukba varrni.”
A képviselő a beruházás főbb vonalairól így nyilatkozott: a falu egészére
nézve százmilliós tétel is lehet, tehát
nyilván nem rendezhető el egy ütemben, bár ez is pályázat kérdése. Nekünk – én úgy gondolom – első körben a terveket kellene elkészíttetni,
ami 3-5 milliós kiadás, de erre biztosítani kell a keretet. Aztán a kivitelezés
is több lépcsőben valósítható meg. Ott
kell kezdeni, ahol nagyon égető. Jelen
pillanatban óriási gond a Széna utcai
rész és utána lehetne haladni a Vár és
a Hegyalja utca felé.
Úgy gondolja, hogy a jelenlegi, egy
esztendővel megtoldott, azaz 5 éves
ciklusnak már elegendőnek kell lennie
a megvalósításhoz, bár nagyban függ
az Erdészettel történő egyeztetésektől,
s hogy sikerül-e pályázati forrást találni, miután az új rendszer meglehetősen pántlikázott. Ez azt jelenti, hogy
a források elosztásánál a döntnökök
projektötleteket fognak rangsorolni,
illetve már részben rangsoroltak, tehát gyakorlatilag egy lehívásos rendszer lesz. A gesztesi projektek élnek,
azaz benyújtották őket a megyei önkormányzathoz, de hogy hová rang-

Izgalmas véghajrá a Sváb Kupában
Január 17-én, Vértessomlón indult útjára a Sváb Kupa elnevezésű teremlabdarúgó-torna 13. sorozata, amelyet annak idején gesztesi kezdeményezéssel hívtak életre Várgesztes, Vértessomló, Környe és Kecskéd öregfiúk
csapatainak részvételével.
Az utolsó forduló összecsapásain az elsőség tekintetében
nem volt kérdés, hiszen a Kecskéd addigra behozhatatlan
előnyre tett szert. Az egyik szurkolójuk úgy is fogalmazott, hogy nem hazaviszik, hanem otthon tartják a kupát, hiszen a krónikák szerint 2013-ban és 2014-ben is ők
bizonyultak a legjobbnak. A negyedik helyezés kapcsán
sem volt túl sok ok az izgalomra, hiszen a záró fordulóra
5 ponttal érkező Környének valamennyi meccse után
győztesként kellett volna elhagyni a pályát, hogy fel tudjon kapaszkodni a dobogó harmadik fokára. S bár a csapat 3-0-ára felülmúlta a Vértessomlót, a Várgesztestől
3-2, a Kecskétől pedig 5-2 arányú vereséget szenvedett el,
így összesítésben meg kellett elégednie a negyedik hellyel,
bár a fordulót a harmadikon zárta.
Szinte izzott a levegő a Kecskéd-Vértessomló összecsapáson, a somlói játékosokat a győzni akarás mellett a szurkolói buzdítás is alaposan felpörgette, „űzte, hajszolta”,

sorolták őket, s milyen forráslehetőségek állnak rendelkezésre, még nem
tudni. Busz Tamás úgy véli, szeptember előtt nem is fog kiderülni, hogy
mire lesz pénz és mire nem.
Jó hír viszont, hogy jelenleg az Erdészettel több szálon is futnak tárgyalások fejlesztési elképzelésekről, melyekben a régi hivatal is érintett. A
képviselő abban bízik, hogy az együttműködés eredményeként az épület új
funkciójának meghatározására, majd
a helyreállításra is sor kerülhet. A tárgyalások során pedig megkezdődhetne az érdemi párbeszéd az övárkokról
is. Azért is optimista, hiszen ha sikerrel egyeztetnek a céggel, kezdeti lépésként sok helyen csak a meglévő árkokat kellene kimélyíteni, ahol pedig
feltöltötték, ott meg kellene találni az
egészséges módját a faluba történő levezetésnek.
Azt azonban a Széna utcai áldatlan állapotok kapcsán hangsúlyozta: annak idején azon a területen hibás volt
a telekalakítás, hiszen engedélyezték,
hogy vízfolyásra építsenek az ingatlantulajdonosok, akik most szó szerint isszák a levét, hiszen a víz a telkükön keresztül folyik. Ott a legideálisabb
megoldási tervek kidolgozása és megvalósítása igen jelentős feladat lesz az
önkormányzat számára…

mígnem a parázs és parádés meccset 6-5 arányú győzelemmel abszolválták. A két szomszédvár mérkőzését a
házigazdák hozták ki győzelemre, hétszer rezgették meg a
somlóiak hálóját, míg az ellenfél csak egyszer volt eredményes. A fordulóban a Várgesztes és a Kecskéd 6-6, a
Vértessomló és a Környe 3-3 pontot szerzett.
A Sváb Kupát tehát otthon tartotta a Kecskéd, összesítésben második lett a Vértessomló, harmadik a Várgesztes,
míg negyedik a Környe.

