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Foglalkozást vezetett a
pilates guru
Lassan tömegrendezvény lesz a várgesztesi pilates programból –
konstatálta az egyik résztvevő azt a tényt, hogy hat településről
több mint nyolcvanan voltak aktív részesei Solymosi Antal pilates
instruktor foglalkozásának.
Tar József, a helyi hagyományőrző klub tagja volt a főszervező, aki
– miután tapasztalta magán a testmozgás jótékony hatását – elindította annak idején a Pilates Klubot, majd a kezdeti sikereket követően
hívta meg öt évvel ezelőtt az ország egyik leghíresebb szaktrénerét.
Környéről, Gyermelyről, Héregről, Bajról és Vértessomlóról is érkeztek sportolni vágyók a faluba, akiket Rising Károlyné polgármester
köszöntött, hangsúlyozva mindenkinek saját felelősségét egészségügyi állapotával kapcsolatban. Természetesen a testmozgás kiemelt
fontosságának említését követően a település első embere is a tornászok közé állt, s bizony a látottak alapján, ha így megy a híre az
eseménynek és így nő az érdeklődés, hamarosan kicsi lesz Gesztes
sportcsarnoka.
A foglalkozást vezető Solymosi Antal egyébként az Amerikai Fitness
Szövetség magyarországi karán végzett oktatói tanfolyamot, majd
ezt követte az angol Pilates Institute sikeres vizsgája. 1982 óta a
sportnak él.
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Tájékozódási Kerékpáros
Világkupa 2015. Várgesztes
2015. május 1-3. között Várgesztesen rendezik
meg a Tájékozódási Kerékpáros Világkupa 2015.
évi versenysorozatának 1. fordulóját.
A tájékozódási sportok lényege, hogy a versenyzők a rajt és a cél közötti utat egy sor ellenőrzési
ponton meghatározott sorrendben áthaladva, térkép és tájoló segítségével teszik meg.
A résztvevők a terep sajátosságainak figyelembevételével határozzák meg az optimális útvonalat
és az a győztes, aki elsőként ér célba.
Az esemény, amely egyben a Mesterek Tornája
versenysorozat, a Tájékozódási Kerékpáros Magyar Kupa és Cseh Kupa egyik állomása is, három
versenynapból áll.
A rendezvény egyik leglátványosabb része a május 1-én zajló hosszú távú tömegrajtos egyéni
verseny ahol a versenyzők 20-25 km-t teljesítenek.
Május 2-án egyéni indítással zajlik a középtávú
bajnokság.
Május 3-án a szintén látványos váltóversenyek
következnek, amelyek több tömegrajttal és rövidebb pályákkal izgalmas, pörgős eseményt kínálnak.
Mindhárom napon a Várgesztesi Sportpálya melletti területen lesz a cél és a Faluházban versenyközpont. A szervezők minden érdeklődő nézőt
szeretettel várnak!
A magyarországi tájékozódási kerékpáros események kedveltek a nemzetközi porondon. Idén is 15
országból kb. 350 versenyzőt várnak a rendezők,
köztük 30-40 magyart is. A résztvevők elsősorban Európából érkeznek, de érkezett nevezés az
Egyesült Államokból is.
Az Önkormányzat örömmel fogadta a megkeresést, hogy kis falunk otthont adhat egy ilyen rangos sporteseménynek.

Figyelem!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az avar és a kerti hulladék égetése 2015. március 5. napjától
TILOS! Tűzgyújtás esetén a Katasztrófavédelem büntetést szab ki!
Felhívás!
Az Önkormányzat megkér minden kedves Szülőt és Gyermeket, akik a Német Nemzetiségi Tánccsoport valamely korosztályának fellépésein korábban részt vettek, és maradt náluk táncruha vagy
kiegészítő, szíveskedjenek azokat visszaszolgáltatni, hogy a továbbiakban is gyönyörködhessünk
bennük az elkövetkező előadások alkalmával. A ruhákkal kapcsolatban kérjük, hogy keressék Kapás Zsófiát a Várgesztesi Faluházban, vagy a 06/30-989-3381-es telefonszámon. Köszönjük!
GESZTESI KRÓNIKA • Közéleti és információs havilap • Lapalapító és kiadó: Várgesztes Község Önkormányzata,
2824 Várgesztes, Arany J. u 47. • Felelős kiadó: Rising Károlyné 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
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VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Jubileumi disznótor
Tíz disznó, másfél tonna feldolgozott hús, több száz kiló hurka
és kolbász, több ezer liter orjaleves, valamint toros káposzta, s
persze sok ezer darab krumpligombóc a káposztába – számokkal így lehet érzékeltetni a gesztesi hagyományőrzők elmúlt tíz
évének egyik legsikeresebb programját.
Talán maguk a szervezők sem gondolták 2006-ban, hogy ilyen
népszerű lesz kezdeményezésük, de tény, immár tízedik alkalommal gyűltek össze a várgesztesi Hagyományőrző Klub tagjai és támogatói, hogy őrizve a nemzetiségi szokásokat, igazi
sváb disznótor keretében mutassák be az őseiktől örökölt fogásokat.
Még sötét volt, amikor hajnalban megkezdődtek az előkészületek, az üstök felállítása, a kések élezése, a darálók felszerelése. A
Schaffer Márton vezette önkéntesek között most is ott volt
Schalkhammer Feri bácsi, aki – bár már elmúlt 80 éves - a kezdetektől aktív részese az eseménynek. És persze ott voltak az
asszonyok is, akik előző napon késő estig szorgoskodtak a
konyhában, majd a vágás napján késő éjszakáig sütöttek, főztek, mosogattak, s persze felszolgáltak.
Az önkormányzat támogatásával vásárolt 140 kg-os sertést
összeszokottan bontotta, darabolta, szeletelte a csapat, hogy
szintén a hagyományoknak megfelelően, az elkészült finomságokkal délután vendégül lássák a település lakóit, illetve a
szomszédos községek vendégeit.
Öt órakor már alig lehetett helyet találni a faluház konferenciatermében, ahol Geiszt Róbert intézményvezető köszöntötte a
jelenlévőket, többek mellett Vértessomlóról Igó István polgármestert, Krüpl Vilmos alpolgármestert és a környebányai
nyugdíjas szakszervezet vezetőjét, Svétecz Lászlót.
Rising Károlyné, a település első embere időutazásában gyermekkorának disznóvágással kapcsolatos élményeit osztotta
meg, illetve a helyi szokásokról tartott rövid tájékoztatót, amit
így zárt: annyit tudok tenni, hogy minden, ami számomra
egykor természetes volt, - mint télen a disznóvágás – azokat a
mai életünkbe is megpróbálom becsempészni. Schalkhammer
Feri bácsi és társai a mai napon Várgesztesnek ismét példát mutattak a kiváló szervezéssel, a munkamegosztással, az ízes csipkelődéssel és persze az asztalra tett ételekkel. Köszönjük! – fogalmazott.
A nyitógondolatokat követte az orjaleves, a hurka, a kolbász, s
az elmaradhatatlan krumpligombócos toroskáposzta, a jó hangulatról pedig a Német Nemzetiségi Felnőtt Tánccsoport és a
Várgesztesi Vagányok zenekar gondoskodott.
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Az alpolgármester reméli, hogy
rászolgál a bizalomra

Az érvényes szavazatok 75 %-át, 234-et
gyűjtött be az októberi önkormányzati
választáson dr. Balázs Gabriella, Várgesztes jelenlegi alpolgármestere, pedig
még csupán nyolc esztendeje él a községben.
A jogász végzettségű hölgy párját követte annak idején a településre, együtt
nevelik a férfi 13 esztendős iker gyermekeit, s közös babájukat, akivel jelenleg
Gyed-en van.
Amikor tavaly megkeresték, s felvetették, hogy indulhatna a képviselői mandátumért, nem állt egyből kötélnek, hiszen úgy gondolta, hogy kevésbé
ismerik a faluban. Aztán eljátszott a
gondolattal, majd egyre többen biztatták végzettsége okán is, amely előnyt
jelenthet a feladat ellátása során. Végül
az is kiderült, hogy jóval többen ismerik, mint hitte, hiszen a baba érkezése
előtt több esemény, rendezvény szervezésében, több egyesület munkájában is
tevékenyen részt vett. Végül a nagy szavazatszám be is igazolta a „jóslatokat”,
bár úgy véli, hogy ehhez az akkor még
polgármesteri aspiráns, Rising Károlyné
ajánlása is hozzájárult, hiszen ő sem titkolta a kampányban: megválasztása
esetén örömmel látná a testület tagjai
között Gabriellát.
A képviselőség mellé végül az alpolgármesteri posztot is „megnyerte”, amely
szerinte a jelentős szavazói támogatásnak és a jogi végzettségének és köszönhető, s egyáltalán nem mellékes szempont, hogy még a gyerkőcök mellett is
tud teremteni elegendő szabadidőt, amikor intézheti a „hivatalos” ügyeket, hiszen mindkét nagyszülő páros aktívan
részt vesz a család mindennapi életében
és örömmel vigyáznak a gyerekekre.
Bár a beszélgetésünk során többször
érintjük a meglepő mértékűnek is nevezhető támogatottságot, az alpolgármester – bár örömmel töltötte el, látha-

tóan – helyén kezeli az eredményt, s a
folytatás kapcsán így fogalmazott: remélem, hogy rászolgálok a bizalomra.
Igaz október óta nem telt el túl hosszú
idő, ahhoz mindenképpen elegendő volt,
hogy kialakuljanak benne a közigazgatással, településirányítással kapcsolatos
érzések, benyomások:
„Ami számomra vonzó volt, hogy lehet
intézni, szervezni dolgokat, s saját ötleteket belevinni. De sajnos máris át kell
ugranom a negatív oldalára: ami nem
tetszik, hogy nem lehet mindent megvalósítani. Tehát a terveknek nyilván vannak határai, például pénzügyi is. A korlátok ott vannak. Amit meg tudunk
valósítani, az lehet, sokkal kevesebb annál, amit meg szeretnénk... S itt sajnos
adódik egy ún. harmadik oldal is: az
ember nyilván mindenkinek szeretne jót
tenni, de nem mindig sikerül. Lehet,
hogy ami az egyiknek jó, az a másiknak
rossz… S nem lehet mindig, mindenki
kívánságát teljesíteni. Mint ahogy a családban sem: bizony – bármilyen fájdalmas is olykor – korlátokat kell szabni.
Egy falu sem működhet úgy, hogy minden megengedett…”
Az alpolgármester személyes, egyben a
testülettel közös célja is a Somhegy és
Vadászdomb utcához vezető összekötő
úton a közvilágítás kialakítása. Bár az
út elkészült még az előző településvezetés idején, a világítás, főként a korán sötétedő évszakokban nagyon hiányzik,
de vannak más sötét szakaszok is a faluban, ahol meg kell oldani a világítás
kérdését.
Szintén személyes tapasztalatai alapján
szeretné elérni a Főúton a tópartra vezető szakaszon az igen leromlott állapotú
járda felújítását, vagy legalább a rekonstrukció megindítását. Ha a kiadások miatt nem lehet elkezdeni a tökéletes
és végleges állapot kivitelezését, nyitott
az áthidaló megoldásokra is, hiszen –
ahogy mondja – nagyon sokan sétálnak
le a tópartra, köztük kisgyerekes anyukák babakocsival, kisbiciklivel, vagy az
idősebbek is, és mivel a járdán elég nehézkes a közlekedés sokan kimennek az
útra, az viszont nem túl biztonságos.
Azt is hozzátette, hogy ez sem egyedüli
terve, hiszen képviselőtársai is támogatják a megvalósítást. Ez pedig egy újabb
szépsége a testületi munkának, hiszen
mindenki más és más megoldásra váró
feladattal szembesül Várgesztesen élőként, ám együttműködve sikerül rangsorolni a legfontosabb teendőket, és
megvalósítani őket, mert ez vala-

mennyiük és legfőképp a falu érdeke.
Az alpolgármester úgy véli: a 2019 őszéig tartó ciklus végére a Vár ügyét mindenképp rendezni kell, hogy az emberek
minőségileg is visszakaphassák: hogy
használhassák, hogy visszatérjenek a
turisták,
hogy
megnézhessék
a
várgesztesi gyerekek és valamennyi helyi ismét büszke lehessen a szűkebb környezet legnagyobb nevezetességére…
Hogy a Vár ismét régi pompájában fogadhassa a látogatókat.
A többi feladat véleménye szerint már
„csak” a mindennapi tervek megvalósítása lesz: a vízelvezetés megoldása, a
közvilágítás, az utak, járdák állapotának rendezése, amely szintén nem kis
munka sem időben sem anyagiakban, de
a cél, hogy az itt lakók számára és örömére minél élhetőbb legyen a falu…

PROGRAMOK
Április 12. (vasárnap) 19:00 Orfeusz Társulat, Tatabánya bemutatja: Luigi Pirandello: Az
ember, az állat és az erény jegyár: 500ft/fő, helyszín: Várgesztes Faluház
Április 17. (péntek) 16:30 Vértessomlói Alapfokú Művészeti Iskola Várgesztesi Tagozata növendék hangversenye, ingyenes,
helyszín: Várgesztes Faluház
Április 18. (szombat): Szemétszedés, a falu megtisztítása a lakosság segítségével.
Április 20. (hétfő): Lomtalanítás
Április 30. (csütörtök) 18:00
Májfa állítás a Várgesztesi Faluház parkolójában
Május 1. (péntek) Zenés ébresztő,
06:30 Horgászverseny (csak a
Horgász Egyesület tagjainak),
nevezés a helyszínen,
13:00 Főzőverseny és zenés baráti beszélgetés a Várgesztesi Faluháznál, jelentkezés: Almási
Istvánnál 06/20-376-77-07
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Megtervezték az évet Várgesztesen
Elsősorban a beruházások, az ez évi fejlesztési tervek szerepeltek a várgesztesi önkormányzat közmeghallgatásának
témái között, amire a szokásosnál többen voltak kíváncsiak a 600 lelkes kis faluban.
Rising Károlyné polgármester bevezetőjében kitért a 2015ös költségvetésre, ami – mint mondta – biztos hátteret
nyújt az alaptevékenységek biztosításához és a folytonossághoz, ugyanakkor fegyelmezett, a lehetőségeket és forrásokat figyelembe vevő gazdálkodásra van szükség. Az iparűzési
adóbevétel
nyújt
némi
mozgásteret
az
önkormányzatnak, s erre szükség is van.
A településvezető felsorolásában előkelő helyen említette a
közvilágítással kapcsolatos gondokat, amivel kapcsolatban
kiemelte: nem lehet 30 napos határidőkkel rendezni az ilyen
alapvető problémát, s ez ügyben felvették a kapcsolatot a
szolgáltatóval.
Az idősebb korosztály igényeként merült fel elsősorban a
Falutévé újraindítása, aminek megvalósításához (milliós
költségigénye kapcsán) komoly tervezésre és költségkalkulációra van szükség.
Kiemelt feladat a helyi horgásztó partfalának megerősítése,
a hivatal fénymásoló problémájának megoldása, a Széna

A hősökre emlékeztek
Bár a szemerkélő eső nem tette lehetővé a szabadtéri megemlékezést, ez nem
volt akadálya Várgesztesen a 167 évvel
ezelőtt kitört forradalom méltó felidézésének.
Az iskolások és óvodások ünnepi díszbe öltözve, kokárdával a mellükön,

utca helyzetének rendezése, a csapadékvíz elvezetési tervének elkészítése és az irattározási problémák orvoslása is –
sorolta a megoldásra váró témákat Rising Károlyné, aki így
folytatta: szeretnénk az óvodabejáró szélfogóját elkészíteni,
saját sószóró berendezést beszerezni, és mindenképpen jó
lenne a Faluházban felszerelni egy defibrillátort.
- A képviselő-testülettel összeállított fejlesztési elképzeléseket természetesen önerőből nem lehet maradéktalanul
megvalósítani, de folyamatosan pályázunk, figyeljük a
LEADER, az állami, valamint az uniós pályázati lehetőségeket a forrásbevonás érdekében – jelentette ki a polgármester.
Szóba került a gesztesi vár, s mint azt Busz Tamás képviselő elmondta az idén a tervek elkészítésére kerül sor, és az
információk szerint 2016-ban a konkrét kiviteli munkák is
beindulnak nemcsak a várban, hanem az oda vezető közműveket illetően is.
A lakossági hozzászólások a helyi tájékoztatás fejlesztésére,
a csapadékvíz elvezetésének megoldására és illetékességi
szabályaira, a falu weboldalának tartalomszolgáltatására,
a testületi ülések és az azokon született határozatok
hírelésére vonatkoztak, valamint több hozzászólás foglalkozott az idén 90 éves jubileumát ünneplő önkéntes tűzoltók helyzetével kapcsolatban.
A közmeghallgatás nagy meglepetése Dilong Sándornéhoz
fűződött, aki bejelentette, hogy elköltözik a faluból, azonban a már elhunyt férjével tájházukban összegyűjtött gazdag anyagot Várgesztesnek adományozza, amennyiben
annak méltó bemutatásáról gondoskodni tud az önkormányzat.

csákókkal a fejükön énekelték a Kossuth nótákat, majd a kisdiákok meséltek Magyarország újkori történelmének meghatározó eseményéről, amely
a nemzeti identitás egyik alapköve. Az
akkor meghozott áprilisi törvények
alapján lett hazánk független, s megindulhatott a polgári fejlődés, felzárkózásunk a fejlett nyugathoz.

Bár végül a szabadságharc elbukott,
emléke kitörölhetetlen nyomokat hagyott a nemzet lelkében, és a méltó
megemlékezéssel a legkisebbek is fejet
hajtottak az egykori hősök emléke
előtt.
Az iskola és az óvoda közös eseménye
a Nemzeti Dal előadásával zárult.

