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Még egy hónapig!
Első alkalommal mutatkozik be külföldön az Ostravai Bábszínház bábkiállítása az oroszlányi művelődési központban. A lenyűgöző, Pimplárium címet viselő interaktív tárlaton az anyag elsősorban az óvodás kortól a 14 éves korig
terjedő korosztályt célozza meg, de lehetőséget teremt a
felnőtteknek is, hogy tegyenek egy kis időutazást, felidézve
ifjúságukat.
A mesék világát kézzelfogható közelségbe hozó bemutatón,
több darabot kézbe is lehet venni, sőt, még egy színpad is
várja, hogy a gyerekek előadhassák kedvenc meséjüket.
A tárlat március végéig várja a látogatókat, akár csoportosan, akár családosan, de előzetes bejelentkezésre van szükség az alábbi elérhetőségeken:
+36 34 300-336, okszik1@gmail.com, www.okszik.hu

2016. MÁRCIUS

VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!

Az iskola és az óvoda programjai:
Iskola:
Március 01. Fogadóóra 15.00
Március 08. Nyílt nap (az első 4 óra látogatható)
Március 11. Március 15-i megemlékezés (iskolaóvoda)

Óvoda:
Március 17. Fogadóóra a középsős gyerekek szüleinek
Március 22. Húsvéti szöszmötölő délután a szülőkkel
Március 23. Húsvéti tojáskeresés délelőtt a gyerekekkel, régi szokások, hagyományok ápolása,
,,locsolkodás"!

dr. Babos Csaba ügyvéd e havi ingyenes jogi tanácsadását Várgesztes
lakói részére március 8-án, kedden 16 órától tartja a Faluházban.
Előzetes időpont egyeztetés szükséges dr. Balázs Gabriellánál a 06/20462-5993-as telefonszámon.
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.

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

A nemzetközi nőnap létrehozói szerint az egyszerű, de
mégis történelmet alakító nők napja, ami a nők évszázados
küzdelmét eleveníti fel, melyet az egyenlő jogokért és lehetőségekért vívtak.
Az első március 8-hoz kötődő esemény 1857-ben történt,
amikor március 8-án emberibb munkafeltételeket és magasabb fizetést követelő textilipari nődolgozók tüntettek New
York utcáin.
A nemzetközi munkásmozgalom fejlődésével a nők emancipációjának kérdése is egyre inkább előtérbe került: 1866.

Meghívó!
Várgesztes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 9-én (szerdán) 18 órától KÖZMEGHALLGATÁST tart a Faluházban, amire tisztelettel várják a falu lakosságát
Napirend:
1. Beszámoló a 2015. évi működésről
2. Tájékoztató a 2016. évi költségvetésről
3. Egyebek
Rising Károlyné polgármester

szeptember 3. és 8. között az I. Internacionálé (hivatalosan:
Nemzetközi Munkásszövetség) első kongresszusán határozatot fogadtak el a nők hivatásszerű munkavégzéséről. Ez a
határozat annak az évezredes sztereotípiának kívánt véget
vetni, mely szerint a nők helye kizárólag otthon van. Az
1899. július 14-én kezdődő II. Internacionálé alakuló közgyűlésén Clara Zetkin beszédében hirdette a nők jogát a
munkához, az anyák és gyerekek védelmét és a nők széles
körű részvételét az országos és nemzetközi eseményekben.

Március 19-én (szombaton)
XI. Hagyományőrző Disznóvágás
Várgesztes Község Önkormányzata és a
Várgesztesi Hagyományőrző Klub sok
szeretettel meghívja Várgesztes lakosait
a 17 órakor kezdődő disznótoros vacsorára.

Helyszín: Faluház
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Mindkét korosztályban Kecskéd szerezte meg a kupát
Január 9-én indult útjára a Sváb Kupa
elnevezésű teremlabdarúgó torna 14.
sorozata Várgesztesen, majd további
három fordulóban rúgták a bőrt Kecskéden, Környén, végül Vértessomlón
szombat délelőttönként az utánpótlás,
délutánonként az öregfiúk csapatai.
A kicsiknél a kecskédi, környei, vértessomlói gyerekek és a Vértesi Erőmű
versengett a kupáért, s szinte már a
rajtnál borítékolni lehetett a Kecskéd
győzelmét: a csapat 100-os teljesítményt nyújtva szerezte meg Várgesztesen a maximális 9 pontot, s a további fordulókban sem engedett senkit a
dobogó legmagasabb fokának közelébe.
Nem okozott tehát különösebb meglepetést, hogy a vértessomlói záráson
sem akadt legyőzője, így magabiztosan hódították el a kupát. A vértessomlói gyerekek is – mondhatni – bebetonozták magukat a második helyre, hiszen minden fordulót, s ezzel
együtt a teljes sorozatot is ezüstérmes
pozícióban zárták 17 ponttal.
Korántsem volt viszont „eldöntött” a
bronzérem sorsa, a négy játéknapon
hol a Vértesi Erőmű, hol pedig a Környe verekedte magát a harmadik helyre, s az utolsó fordulót is mindkét csapat 5-5 ponttal várta. Nagy volt a
tatabányai öröm tehát, amikor az erőmű gárdája 2-0-s győzelmet aratott a
Környe felett, s ezzel 3 pontot szerzett,
csakhogy a rivális is „megugrott” a
Vértessomló ellen, s a 2-1 arányú
győzelmével szintén 3 pontot zsebelt
be. Így a két 8 pontos csapat között a
gólarány döntött, mégpedig a Vértesi

Farsangoltak a fiatalok
Jó farsangzáró hetük volt a várgesztesi iskolásoknak és óvodásoknak. Az
oviban már szerda délelőtt (február
10-én) megkezdődött a farsangi mulatozás, melyen maskarás felvonulással nyitották a vigasságot, ezt műsor
követte, majd délig tartott az eszemiszom vigalom, amin természetesen a
ráérő szülők is részt vehettek.
A koradélutáni pihenő után aztán
minden folytatódott, s akkor már az
iskolások is csatlakoztak a télűző
programhoz. Játékkal, szórakozással
töltötték idejüket a kisdiákok és az
apróságok, akik szüleikkel együtt
vettek részt a táncos rendezvényen,
játékos vetélkedőkön.

Erőmű javára, tehát ők szerezték meg
a kupa harmadik helyét.
A felnőtteknél az első fordulóban rendesen megbotlott a kupát évek óta
őrző Kecskéd, s akkor csupán a harmadik helyre tornázta fel magát, az
eltelt hetekben azonban ismét magára
talált. Ennek ellenére hiányoztak a
csapat számára az elején meg nem
szerzett győzelmek, hiszen az utolsó
mérkőzéseknek a Kecskéd 18, a Környe
15, a Vértessomló 13, a Várgesztes pedig a negyedik hely magabiztos tudatában 10 ponttal futott neki. Az első

három hely tekintetében tehát elméletileg többféle variáció is létezett, csakhogy a Kecskéd valamennyi együttest
alaposan „kitömte”, a Környét például
a „tizenakárhány-háromra”. A környeieknek egyébként nem ezen a meccsen
úsztak el az ezüstérmes reményeik,
miután a Vértessomlótól is 4-3-ra kikaptak, igaz, egyetlen ponttal, de a házigazdák mögé kerültek a végső tabellán. A Kecskéd tehát sokadszorra is
megszerezte a vándorkupát.
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Csörögefánk készült az oviban

Tojás sárgája, tejföl, finomliszt és csipetnyi só kell hozzá, s ha mindezt
értő kezek dolgozzák össze, már csak ki kell vékonyra nyújtani, derelyevágóval téglalapokra vágni, majd az ujjunk köré csavarintva forró olajban kisütni, végül vaníliás porcukorral megszórni, s persze mind megenni!
Ez a jó csörögefánk titka, aminek elkészítésében a gesztesi óvodások is
aktívan részt vettek Schäffer Mártonné és Horváth Józsefné segítségével.
Micike és Juli néni előkészítette az alapanyagokat, így a kicsiknek már
csak a nyújtás, formázás és persze a sütés feladata jutott - mindez persze
szigorú felügyelet mellett.
A hagyományőrzés mindig is kiemelt fontossággal bírt az intézményben.
Mint arról beszámoltunk, januárban a tollfosztás rejtelmeibe nyerhettek
betekintést az apróságok.

Törődjön magával!
A Népegészségügyi Program keretében zajló mammográfiás szűrővizsgálattal kapcsolatosan tájékoztatjuk Önöket,
hogy a területileg szervezett behívóleveles szűrés február
hónaptól folyik tovább. Azon 45-65 éves korosztályba tartozó hölgyeket érinti, akik az elmúlt két évben nem vettek
részt mammográfiás vizsgálaton.
Az emlőrák a nők leggyakoribb rosszindulatú betegsége
megyénkben. Országosan évente több, mint 7000 újonnan
felfedezett női emlődaganatot diagnosztizálnak és több
mint 2300 nő hal meg ebben a betegségbe.
Amikor szűrővizsgálatról beszélünk, akkor a magukat
egészségesnek tartó emberek vizsgálatáról beszélünk. A
népegészségügyi emlőszűrés célja a 45-65 év közötti női
lakosság körében az emlő olyan elváltozásainak a korai felismerése, amelyet a hölgyek általában még nem tapintanak, azonban későbbi szakaszban felismerve daganatos betegséggé válhatnak. Ezt nevezzük rákmegelőző állapotnak.
A rendszeres mammográfiás szűréssel az emlőrákok 80%-a
idejében felismerhető és jó eséllyel gyógyítható.
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály - Tel: 34/512-724

Felhívás!
Várgesztes Község Önkormányzata megkér mindenkit, aki a karácsonyi Christkindlben részt vett
és maradt nála ruha vagy kiegészítő, hogy szíveskedjenek azokat leadni. A Faluházban kialakítottunk megfelelő helyet a tárolásukra, így egyszerűbb és átláthatóbb ha a továbbiakban ott található meg az összes felszerelés a falu e nagyon
fontos hagyományához. A ruhák átadásával kapcsolatban kérjük, hogy keressék Kapás Zsófiát a
Várgesztesi Faluházban, vagy a 06/20-436-3757es telefonszámon.

