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Augusztus 7-én falunkba látogat a
nagy múltra visszatekintő Spielmannszug Hattstedt nevű menetzenekar (marsching show band).
Már több mint 30 éve, 1984-ben
alakult. Jelenleg körülbelül 80 fiatal zenész tagja a zenekarnak, akik
Németországban, az Északi-tenger
mellet található Hattsedtben élnek. A fiatalok dobon, fuvolán és
xilofonon játszanak. Történetük
során több német, nemzetközi és
világbajnokságon vettek részt,
amelyek közül kiemelkedő eredmények: 2014-ben a német bajnokság megnyerése, valamint a
Brazíliában megrendezett Marsching
Show Bands világbajnokságon a 4.
helyet érték el.
2011-ben kerültek kapcsolatba a
Várgesztesi Vagányokkal, ugyanebben az évben októberben ellátogattak Várgesztesre is. 2012-ben és
2014-ben 1 héten át élvezhette zenekarunk vendégszeretetüket. Gyü
mölcsöző testvérkapcsolat alakult
ki a két csapat között, hiszen a
minden évben megrendezésre kerülő hattstedti Grillabenden a Várgesztesi Vagányok állandó fellépő.

Gesztes vára is megújul
Elfogadta a kormány a Nemzeti Várprogramot,
amelynek keretében országszerte 31 vár teljes
vagy részleges felújítása történik meg a következő években.
A program keretében 31 kulturális és természeti örökségi helyszín újulhat meg, ezen belül 17
helyszínen komplex fejlesztés valósul meg a
2015-2020 közötti időszakban.

Az uniós és állami forrásból finanszírozott várprogram jövőre kezdődő, 4,5 milliárd forintos
első ütemében a diósgyőri, az egri, a kisvárdai
és a sümegi vár fejlesztése valósul meg. A 2017ben induló, több mint 12 milliárd forintos második ütemben a szigetvári, a gyulai, a cseszneki,
a tatai és a visegrádi vár, valamint a mosonmagyaróvári Óvári vár, a dobai Somlói vár, a nagyvázsonyi Kinizsi-vár, a szerencsi Rákóczi-vár,
Csókakő vára és a várpalotai Thury-vár újulhat meg, valamint a helyreállított várgesztesi és
simontornyai vár korszerűsítését végzik el.
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Máriához fohászkodtak
Mint minden évben, a hőség ellenére idén is sokan keresték
fel a Mária kegyhelyet, amely szinte észrevétlenül húzódik
meg a várgesztesi nagyrét felé vezető út mellett. Bár eredetéről keveset tudni, annyi bizonyos, hogy azt jóval a második világháború előtt építették a meredek domboldalon
lévő kis sziklabarlangban, ahová 1921-ben fehérlovas szekér vitte fel Szűz Mária szobrát. Mária helyi tiszteletét azóta őrzik a település lakói.
Vasárnaponként, a litániát követően odajártak a falu lakói
elmélkedni egészen az ötvenes évekig, amikor ismeretlenek
feldúlták a területet, majd Hartdégen Ignác és neje 2002ben határozta el, hogy helyrehozzák a rombolás nyomait,
s a rendezés során elkészítették azt a 116 tagból álló lépcsősort, amely a barlanghoz vezet, végül elkészült a helyet
védő rács is.
A faluban hagyomány, hogy a július 14-ét követő vasárnapon a hívek felkeresik az emlékhelyet, mint tették ezt
19-én is, amikor mintegy másfél százan keltek útra a
templomtól. Ma már nemcsak a gesztesiek, hanem a
vértessomlóiak, környeiek, tatabányaiak is együtt imádkoznak a várhoz vezető úton Jézus Anyjához, Szűz Máriához.
A kegyhelynél Bedy Sándor plébános mondott hálaadó
imát, a közös elmélkedést pedig a település német kultúregyesületének dalköre és Kiss József diakónus tette emlékezetesebbé.
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Első értesítés a Várgesztesen
lebonyolításra kerülő átfogó
egészségi állapot vizsgálatról
Kedves Várgesztesiek!
A választásokat megelőzően többször és több helyen beszéltem arról, hogy mi a véleményem, nézetem az egészségi
állapotról és az emberek személyes felelősségéről. Minden
egyén felel saját testi, lelki és szociális állapotáért. Csak az
tud segítséget kérni és kapni, aki tisztában van jelenlegi állapotával és mindent elkövet a betegségek megelőzése érdekében vagy a kialakult állapot javításáért, továbbá betegség
esetén a jelenlegi ismeretek, a tudomány állása szerinti kezeléseken részt vesz, felhagy néhány helytelen szokásával és
együttműködő saját érdekében.
A betegségek megelőzése olcsóbb, mint a komplex kezelések
mind az egyén, mind a társadalom számára. Azt ígértem,
hogy profi csapattal ősszel megszervezünk egy állapot felmérő szűrőprogramot Várgesztesen.
Szerencsésnek tudhatjuk magunkat, mert a várgesztesi
születésű Beck János és felesége Dr. Horváth Ilona /BEMER
cégvezetői nagyon nemes felajánlással kerestek meg. A BEMER cég támogatója a ”Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020” sorozatnak. A Beck
család jóvoltából 2015. szept. 20-án, vasárnap kitelepül az
országos szűrőkamion specialistákkal Várgesztesre a Faluházhoz.
1-1 személy szűrése kb. 30 percet vesz igénybe. Olyan profi módon sorolják be az embereket a különböző vizsgálatokra, hogy 8 főt tud leszűrni fél óra alatt a szakértői csoport.
Az alábbi vizsgálatokat végzik el és értékelik a személyt,
valamint tanáccsal látják el, hogy milyen szakterületen kell
további vizsgálatokon, majd kezeléseken részt venni, illetve
javasolt-e valamin változtatnia.
A Programban szereplő átfogó vizsgálatok:
Kardiológia, Hipertónia
Szív és érrendszeri vizsgálat, Vérnyomásmérés, Artéria merevség vizsgálat
Szív és érrendszeri kockázat
Koleszterinszint mérés, Vércukorszint mérés, Húgysavszint
mérés
Tüdőgyógyászat
Spirometria – légzésfunkció; COPD kérdőíves teszt; Szén
monoxid mérés; Vér oxigén vizsgálat
Szemészet
Szemnyomás vizsgálat, Computeres látás vizsgálat, Szemüveg dioptria vizsgálat, Szemszárazság teszt
Teljes Testanalízis
Magasság mérés, Haskörfogat mérés, Derék-csípő arány
vizsgálat, Súly, Cél súly meghatározás;
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Testzsír tömeg mérés, Vázizom tömeg mérés, Hasi zsírfelület vizsgálata, BMI - Testtömeg index
Testműködés vizsgálat
Ödéma vizsgálata; Neuropathia vizsgálat, Hallásvizsgálat;
Csontok ásványi anyag tartalmának vizsgálata.
Inkontinencia és vizeletürítési zavarok kérdőíves teszt, Bőr
hidratáltságának vizsgálata, Bőr faggyútartalmának vizsgálata; Bőr pigmentáció vizsgálat; Visszérbetegség kockázati teszt, Vastagbéldaganat rizikó teszt, Perifériás érbetegség rizikó teszt
Laktózérzékenységi teszt, Fizikai aktivitás szintjének felmérése”
Minden személy egyedi értékelőlapot kap. A hiteles vizsgálatok adataival tudja felkeresni az ajánlott szakorvosokat,
illetve jó adatai birtokában élhet tovább egészségesen! Az
utóbbi is fontos dolog, mert folyamatosan elrettentő híreket hallgatunk betegségekről, és sok személy inkább vállalja, hogy bizonytalanságban és félelemmel él, mint a biztos
tudatban. Szerintem jó az a tudat, hogy a szervezete értékei
megfelelőek!
Bizonyára többen vettek már részt szűrővizsgálatokon, de
ilyen átfogóra ritkán van lehetőség.
Ne hagyja ki ezt a házhoz hozott lehetőséget, ami térítésmentes! 112 fő felnőtt lakós szűrésére lesz lehetőség Várgesztesen. Csak felnőtt lakosok jelentkezését várjuk! Minden önként jelentkezőt besorolunk pontos kezdő időpontra.
Kérem, hogy az érdeklődők vigyenek el a Hivatalból Jelentkezési lapot és értelem szerűen kitöltve juttassák vissza. Besorolás a jelentkezés sorrendjében történik. Amennyiben
nincs elegendő jelentkező Várgesztesről, a hiányzó létszámot fel fogjuk ajánlani a környező lakosoknak. Kérem,
hogy az egyeztetett időpontban jöjjön el családjával a szűrésre; illetve váratlan esemény miatt értesítse a Hivatalt, ha
mégsem tudna eljönni és kit tudna maga helyett küldeni
vagy nekünk kell-e más személyről gondoskodni! A jelentkezők a szűrést követően kipróbálhatják a BEMER fizikai
érterápiát, ami jelenleg a világ legjobb keringésjavító módszere.

Bízom benne, hogy Várgesztes polgárai élnek a lehetőséggel és felelősen önmagukra
szánnak időt 2015. évben szept. 20-án, vasárnap.
			
Rising Károlyné polgármester

2015. szept. 12-én, szombaton 10-17 óra között kerül megrendezésre a

VÁRGESZTESI LOVAGI JÁTÉK a Várréten!

A részletes programot szeptemberi számunkban olvashatják.

Ottjártunkkor Fehér Péter, a Vértes Agorájának turisztikai munkatársa invitálta kirándulásra a gesztesi tábor lakóit, hogy megismerkedjenek a turistajelzések színeivel, jelentéseivel, kialakításuk titkaival.
Mint azt Geiszt Róbert, a Faluház vezetője elmondta: idén is az 5-14 év kö-

zötti fiatalok jelentkezését várták a
három turnusba, és az érdeklődést bizonyítja, hogy az utolsó héten is 30
gyermek vett részt a foglalkozásokon.
A helyieken kívül sokan érkeztek a
szomszédos Vértessomlóról is, és a
várgesztesi önkormányzati támogatásnak köszönhetően igazán gazdag és

tartalmas programot sikerült összeállítani.
Kirándulások, lovaskocsis barangolások, ősi mesterségekkel, fortélyokkal
való ismerkedés, rendőrségi bemutató,
lovas foglalkozások, játékok, vetélkedők színesítették többek között a tábor életét.

