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A tisztább
környezetért

Mint az már hosszú évek hagyománya, a tavasz beköszöntével, nagytakarításra invitálta Almási István ön-
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kormányzati képviselő Várgesztes lakóit, s a lokálpatrióta hívó szava nem maradt hatástalan. A több csoportban
elinduló önkéntesek között az apróságoktól a település
idősebb tagjaiig, szinte minden korosztály képviseltette
magát, és ott voltak a képviselő-testület tagjai is. A hulladékgyűjtés során nem csak a belterületet tették rendbe,
hanem a gesztesi vár felé vezető út, a kivezető út és az
erdő egy részét is megtisztították. Mint megtudtuk, a
résztvevők jó pár zsáknyi szemetet szedtek össze, de
rendkívül örömteli az a tény, hogy évről évre kevesebb az
eldobott, szétszórt hulladék mennyisége.
Az említett akció mellett az iskola és az óvoda apróságai
is ott szorgoskodtak szüleikkel intézményük környékén,
ahol a száradt növénymaradványok összegyűjtése mellett gazoltak, ültettek, rendbe tették parkjukat.
És, hogy teljes legyen a közösségi program, a horgászok
is ásót, lapátot, gereblyét fogtak ezen a délelőttön a pecabot helyett, hogy a gesztesi horgásztó és sétánya is felfrissülve, tisztán várja a látogatókat.
A munkát követően a faluházban jöttek össze a résztvevők, ahol tea és zsíroskenyér, s persze egy kis beszélgetés
várta a munkában megfáradt embereket.

Olvasson ön is!

Gesztesi siker

Közel négyezer egységgel (könyv, újság, folyóirat,
hangoskönyv, CD, DVD) rendelkezik jelenleg a Faluház
könyvtára – tájékoztatott Arató Mónika könyvtáros.
Ezek zöme kölcsönözhető, egy része helyben használható. Az állomány négy csoportra van osztva a könnyebb
kereshetőség kedvéért, így felnőtt irodalom, gyermek–
és ifjúsági irodalom, kézi könyvtár és német nyelvű
könyvek találhatók a polcokon.
A folyóiratok közül jelenleg az Otthon, a Praktika, a Magyar Horgász, a GoodFood magazin és a Nimród Vadászújság olvasható helyben.
A gyermekeket külön kialakított relax-sarok fogadja kényelmes babzsák fotelekkel, mesehallgatási és mesekönyv nézegetési lehetőséggel, és különféle szolgáltatások is várják a betérőket. Az Internethasználatot és a
fénymásolást nyitvatartási időben, szombatonként 9-13
óráig (igény szerint 14 óráig) lehet igénybe venni.

Jövőre veletek ugyanitt! – így köszönt el a
9. Megyei Német
Népdaléneklési Fesztivál résztvevőitől Vértessomlón Hartdégenné Rieder Éva, a helyi
német nemzetiségi általános iskola igazgatója.
A program életre hívója az első alkalmakkor még versenyezni
hívta
a
gyerekeket, ám az
évek folyamán átalakult a rendezvény,
hiszen nem a megmérettetés, hanem a közös éneklés a fontos, s az, hogy
tanuljanak egymástól.
Hartdégenné Rieder Éva zárásként külön örömét fejezte
ki amiatt, hogy az egy órás fesztivál során sok kis alsó
tagozatos – köztük legfiatalabbként a Várgesztesről érkező első osztályos Kemény Veronika – hallatta csengő,
szép hangját, amely azzal kecsegtet, hogy a következő
években sem szenvednek hiányt olyan résztvevőkben,
akik megőrzik és a remények szerint továbbörökítik a
sváb népdalokat.
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Több mint félszáz fát ültettek

Ha egy település önkormányzata a lakosság csaknem 20 %-át aktivizálni
tudja, akkor ott elmondhatják: igazi
közösséget alkotnak polgárai.
A 600 lelket számláló Várgesztes 56
családjának mintegy 120 tagja gyülekezett április 11-én a Faluház előtt,
hogy részt vegyen a nagy faültetési
akcióban.
Rising Károlyné polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Kluber János ötletgazda, a Várgesztesért Közalapítvány Kuratóriumi Elnöke mesélte el az esemény megvalósulásának

stációit a gondolat megszületésétől az
önkormányzati támogatásig, a családok felkeresésétől az erdészet segítségének megszerzéséig.
Merkatz László, a Vértesi Erdő Zrt.
önkormányzati referense a társaság
nevében köszöntötte az önkénteseket,
s elmondta: a cég működési területén
60 önkormányzat található, s jó,
hogy Várgesztes közössége mellett
mind több helyen foglalkoztatja az ott
élőket lakóhelyük megvédése, megóvása.
A konkrét és szakszerű tennivalókról
Hartdégen Mátyás nyugalmazott er-

Szokás szerint az ünnepkör köré tervezték meg az
óvodában a húsvét előtti napok programját, így hétfőn – természetesen – a tojásrántotta alapanyagával,
sütésével ismerkedtek a falu legkisebb lakói.
Kedden délután aztán már a konkrét felkészülés jegyében telt az idő. Előkerültek a tojások, ragasztók, ollók
és a sok-sok díszítőelem, hogy az apróságok szüleikkel készítsék el a húsvéti jelképeket, hímes tojásokat.
A kicsik azonban legnagyobb izgalommal a szerdai
nyuszis napot várták. Szorgalmasan keresték kutatták az elrejtett meglepetéseket, aminek megvolt az indoka: a pedagógusok ajándékkosárkáiba csokoládé is
került.

dész tájékoztatta a jelenlévőket, aki kiemelte: a Faluház udvarán, a templom
és posta közti részen, illetve az iskola
előtt kétfajta juhar, selyemfenyő és
platán kerül a földbe, s arra kérte a
családokat, hogy különösen az első
hetekben figyeljenek oda, hogy megfelelő mennyiségű vizet kapjanak a növények.
Az eligazítást a sorsolás követte, ahol
eldőlt, ki, mit és hol ültet, majd munkába álltak idősek, fiatalok egyaránt,
hogy közös erővel tegyék otthonosabbá, szebbé környezetüket.
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Májusban Várgesztes ad otthont
az utánpótlás tornának

Április közepén már ötödik alkalommal lehettek részesei a várgesztesi Faluházba látogatók komoly színházi
előadásnak, s gazdagodhattak komoly
színházi élménnyel.
Akkor az Orfeusz Társulat előadásában Luigi Pirandello: Az ember, az állat
és az erény című vígjátékát 55-en tekintették meg, ezért is gondolja úgy
Geiszt Róbert a Faluház vezetője, hogy
a hagyományt meg kell őrizni, s foly-

tatni kell. Azaz, évi egy alkalommal
gondoskodni kell Várgesztesen rangos
színházi előadásról, mert bár a színpadépítés nem kis feladatot jelent, a
ráfordított idő és energia többszörösen
megtérül.
A majális programjait májusban további kiemelt esemény követi, hiszen
23-án Várgesztes ad otthont a Knézy
Jenő U13-as Utánpótlás Kézilabda
Emléktornának, s a rendezvényről
várhatóan a közmédia is tudósít.
A falu életének egyik legnagyobb rendezvényére, a Csengő Napra június
13-án kerül sor, s olyan programokkal, melyek minden korosztályt megszólítanak. Az már most tudható,
hogy a falubeliek körében tavaly nagy
sikert arató halászlé, vadpörkölt, sültkolbász kínálat idén sem marad el.
A Faluház vezetője az év legmelegebb
időszakához kapcsolódva elmondta: a
hagyományos nyári tábor az óvoda
„leállását” követően nyitja meg kapuit, s várja három hétig nem csak a
várgesztesi, hanem a környékbeli gyerekeket is. A táborozók igazán kivételezett helyzetben vannak és lesznek,

Túra a Föld napján
Denis Hayes amerikai egyetemista kezdeményezésére, 1970. április 22-én 25 millió
amerikai emelte fel szavát a természetért, s
azóta ez a Föld napja. A nemzetközi hírközlési rendszerek bevonásától a falusi majálisokig sokféle akcióval ünnepelik a Föld
napját a világ minden országában, a környezetbarát, fenntartható társadalom közös vágyával. Több mint 140 ország 200
millió környezetért aggódó polgára teszi
emlékezetessé saját szervezésű programmal
április 22-ét.
Gesztesen a nevezetes nap alkalmából elemózsiával megrakott hátizsákokkal, nagymamákkal és szülőkkel karöltve indultunk
el az óvodásokkal a Zsigmond-kőre, meghódítani a magaslatot. Útközben szebbnél
szebb virágokat láttunk és érdekes madárhangokat hallottunk. Felérve a hegytetőre
gyönyörködhettünk a csodás kilátásban,
majd letelepedtünk tízóraizni. Ezt követően
még egy kicsit körülnéztünk a hegyen,
gyógy- és fűszernövényeket szagolgat-

mert a környék remek adottságokkal
rendelkezik, melyeket ki is használnak
a szervezők, hiszen pár másodpercre
található a játszótér, alig picivel mes�szebb a tó, remek kirándulásokat lehet
tartani az erdőben, a Várréten pedig
szalonnasütést. Geiszt Róbert idén a
különböző, kézműves, s egyéb foglalkozásokba szeretné jobban bevonni a
helyieket, a civil szervezeteket, mert
az ő közreműködésükkel az emlékek
is maradandóbbak lehetnek, hiszen a
gyerekek akár a nagymamához,
nagypapához, szomszédhoz, ismerőshöz is köthetik az élményeket.
Ha minden a tervek szerint halad,
nyáron a tollaslabda szerelmeseit is
megörvendeztetik a faluban. Magánkezdeményezésre ugyanis kérelmet
nyújtottak be a szövetséghez tollaslabda edzések tartására. Ha a szövetség jóváhagyja, tollaslabdapályát festenek fel a tornateremben, s már
kezdődhetnek is a tollaslabda csaták
tréningszerűen, vagy egyszerűen csak
kedvtelésből.

tunk, s az apróságok három hatalmas taplót is gyűjtöttek az óvodai sziklakertbe.
Hazafelé tettünk egy rövid sétát a patak
parton, ahol már végre kedvükre rohangálhattak a gyerkőcök. A tóparton ez idő alatt
elkészült az ízletes paprikáskrumpli, amit a
szabadban fogyasztottunk el, majd des�szertnek még palacsinta is járt a fáradt kis
túrázóknak.
-KZS-

PROGRAMOK
Faluház:
máj. 16. Borverseny
máj. 23. II. Knézy
Jenő U 13 utánpótlás kosárlabda emléktorna 9.30-tól
máj. 25. 18 órakor
Májfadöntés
Iskola:
máj. 4. Fogadóóra
(előreláthatólag)
Óvoda:
máj. 7. Anyák napja
május utolsó hetében évzáró és a
nagycsoportosok
ballagása
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Jubileumi hangverseny

Két évtizeddel ezelőtt, 1995-ben kezdődött meg a zenei képzés a Vértessomlói alapfokú művészeti iskolában. Az
első évben még csak Somlón, majd a 2.
évtől a gesztesi tagozaton is megszervezték a foglalkozásokat – hangzott el
az alapító, Ludányi Tamás köszöntőjében.
A zsúfolásig megtelt gesztesi faluház
konferenciaterme adott otthont az intézmény tavaszi koncertjének, amit

hagyományteremtő szándékkal szerveztek meg idén. A művészeti iskola
célja nem változott az elmúlt húsz évben: eljuttatni a hangszeres zene szeretetét a településekre, a tehetséges fiatalok felkarolása és támogatása, s nem
utolsó sorban a közösségépítés.
Rising Károlyné polgármester is a növendékek támogatását, a zenei nyelv
megismertetésének fontosságát hangsúlyozta megnyitó beszédében, majd

Folytatódik a szilárdhulladék gazdálkodási
fejlesztés a tatabányai kistérségben
Folytatódik a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás települései
szilárd hulladékgazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése,
informatikai korszerűsítése. A fejlesztéssel a vegyeshulladék-gyűjtés eszközparkját korszerűsítik az elöregedett, magas üzemeltetési
költségű gépek cseréjével, vegyes gyűjtőedények beszerzésével, valamint az informatikai rendszer fejlesztésével.
A gyűjtőjárművek beszerzésére kiírt közbeszerzési eljáráson a
nyertes ajánlattevővel az Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft-vel, a tatabányai Polgármesteri Hivatalban került sor az ünnepélyes szerződéskötésre. A szerződést a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás elnöke, Schmidt Csaba és az Eurotrade Kft. ügyvezetője, Szücs Attila látta el kézjegyével. A közel 260 millió
forintos program során a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás
az összegyűlt hulladék elszállítására 3 új vegyes, szelektív gyűjtésre is alkalmas gyűjtő járművet vásárol, melyeket 70-1100 l-es
kukák ürítésére is képes, préselve tömörítő szerkezettel látnak el.
A járműveket hat hónapon belül szállítják le, így ősszel már munkába is állnak az új gyűjtőjárművek. Emellett a későbbiekben a
házi komposztálás is megvalósul házi komposztáló edények beszerzésével. A kistérség települései közül nyolc helyen (Gyermely,
Héreg, Szárliget, Szomor, Tarján, Tatabánya, Várgesztes, Vértessomló), 3092 ingatlant látnak el díjtalanul házi komposztálóval.
A szállítások megszervezésére és a hulladékgyűjtő járatok menetrendjének optimalizálására pedig, egy komplex funkciókat ellátó,
új szoftvert állítanak munkába, mely alkalmas a bonyolult feladat megtervezésére.

megkezdődött a közel kétórás koncert, aminek keretében nemcsak a helyi, de az intézmény csákvári, somlói,
tatabányai tanulói is bemutatkozási
lehetőséget kaptak.
A fiatalok 22 produkcióban léptek
szüleik, rokonaik, ismerőseik elé, szóló, illetve csoportos formációkban, a
forró hangulatú bemutatót pedig a
Dallam Fúvószenekar koncertprogramja zárta.

Köszöntötték az atyát

Megemlékeztek a hívek a katolikus egyház "52.
Jó Pásztor Napjáról", ami tisztelgés a papok hivatása előtt.
A gesztesi misén Rising Károlyné polgármester
köszöntötte az önkormányzat nevében Bedy
Sándor plébánost, aki több, mint 40 éve pap.
Felszentelése óta fáradhatatlanul végzi tevékenységét Várgesztesen, Környén és Vértessomlón. Komoly szervezési munkára van szükség, hogy a miserendek mellett a kereszteléstől
a temetésig minden helyen időben "szolgálja" a
híveit – fogalmazott a falu vezetője.
1974. június 19-én Győrben szentelték pappá
Bedy Sándort. Az atya a győri egyházmegye
szolgálatában volt 1993-ig. 1999. óta plébános
Vértessomlón, és ellátja Környe, illetve Várgesztes szolgálatát is.

