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Önnek is járhat
kedvezmény!
Aki tavaly év közben nem nyilatkozott
arról, hogy milyen kedvezményekkel
csökken a személyi jövedelemadója illetve az adóalapja, nem késett le semmiről.
Az elmaradt lépés a május 20-ig beadandó szja-bevallásban pótolható és az
év közben nem érvényesített adókedvezmény igénybe vehető.
Az első házasok kedvezménye 2015. január 1-jétől igényelhető és annak a párnak jár, amelyik 2014. december 31-e
után – legalább egyikük először – kötött
házasságot. A kedvezmény megosztható
vagy a házastársak meghatározhatják,
hogy melyikük veszi igénybe. Mértéke
– legfeljebb 24 hónapig – az adóalapra
vetítve 31 250 forint, azaz házaspáronként havi ötezer forinttal több marad a
családi kasszában. A 24 hónapon belül a
kedvezmény abban a hónapban már
nem jár, amikor magzatra vagy gyer-

mekre tekintettel először érvényesíthetnek családi kedvezményt a szülők. A
házasságkötés előtti családi kedvezményre jogosító gyermek, magzat az
első házasok kedvezményét nem befolyásolja.
A családi kedvezményt főszabály szerint
azok vehetik igénybe, akik családi pótlékra jogosultak. Ezt a kedvezményt a
várandós kismama és a vele közös háztartásban élő házastársa, családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek, illetve a
rokkantsági járadékban részesülő magánszemély is érvényesítheti. Várandóság címén a kedvezményt a fogantatástól számított 91. naptól a megszületésig
lehet igénybe venni. Az összegét az eltartottak számától függően a kedvezményezett eltartottak után kell kiszámolni.
Ez a 2015-ben szerzett jövedelmek esetében egy, illetve két eltartott esetén 10 ezer
forint, míg három és több eltartott esetén 33 ezer forint adómegtakarítást jelent havonta kedvezményezett eltartottanként. A kedvezmény az adóalapot
csökkenti. Ha az érvényesített családi
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kedvezmény összege után a megállapított kedvezménykeretből még marad,
akkor az családi járulékkedvezményként érvényesíthető. Az szja-bevallásban
a családi kedvezményre vonatkozó sorok kitöltésekor nagy körültekintéssel
kell eljárni. Ha valakinek a családjában
év közben változás volt – például a
gyermek sikeres érettségit tett, a szülők
elváltak, született egy gyermek –, és ezt
nem jelezte a munkáltatójának, akkor a
pontos számítás és kitöltés az adózóra
hárul. Ha ugyanis valaki év közben jogosulatlanul vette igénybe a családi kedvezményt vagy annak egy részét, a
többletet vissza kell fizetni. A családi
kedvezmény igénybe vehető egyedül,
közösen, illetve a bevallásban megosztható az egy háztartásban élő, jogosultnak nem minősülő házastárssal, élettárssal.
A 2015-ös adóév az utolsó, amikor a lakáscélú hitel, a felsőoktatási tandíj, a felnőttképzési díj halasztott kedvezménye
még érvényesíthető.
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VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Tizenegyedszer vágták a disznót

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tankerületének fenntartásában működő
általános iskolákban a beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2016. április 14. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óra között
2016. április 15. (péntek) 8.00 - 19.00 óra között
Tanköteles, azaz 2010. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első
évfolyamára beíratni.

PROGRAM
Faluház:
Április 28. Májfaállítás
Április 30. Főzőverseny, Horgászverseny
Iskola-Óvoda:
Április 23. Föld napi kertészkedés

Kedves Várgesztesiek!
Április 23-án papírgyűjtést szerveznek a gesztesi iskolások és óvodások. Ezúton szeretnék megkérni a
falu lakosságát, hogy segítsenek minél több papírt
összegyűjteni.
Kérjük, amennyiben teheti hozza el a Faluházba az
összegyűjtött papírt. Amennyiben ez nem áll módjában, viszont szívesen adna, keressék Kluber-Hajdu
Ingridet a 06/70-570-99-66-os telefonszámon, hogy
segítséget nyújthasson az elszállításban.

Dr. Babos Csaba ügyvéd e havi ingyenes jogi tanácsadását Várgesztes
lakói részére április 12-én, kedden 16 órától tartja a Faluházban.
Előzetes időpont egyeztetés szükséges dr. Balázs Gabriellánál a
06/20-462-5993-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

Hatalmas ez az állat – hangzott el több
alkalommal Várgesztesen, amikor
megérkezett az önkormányzat támogatásával vásárolt 210 kilós sertés. Tizenegyedik alkalommal fogtak össze a
falu hagyományőrzői és segítőik,
hogy őrizve a nemzetiségi szokásokat,
igazi sváb disznótor keretében mutassák be az őseiktől örökölt fogásokat a
gyerekeknek és az érdeklődőknek.
2006-ban került sor első alkalommal
a rendezvényre, s az elmúlt évtizedben
rendre 140-170 kilós állatok kerültek a
böllérek keze alá, de ekkora még sohasem, így bizony szükség volt a hajnali kelésre, hogy időben megtörténjen
az üstök felállítása, a kések élezése, a
darálók felszerelése. A Schaffer Márton vezette csapatban – amelyet a nap
folyamán több alkalommal felkeresett
Rising Károlyné polgármester - most
is ott volt a 84 éves Schalkhammer
Feri bácsi, aki a kezdetektől aktív részese az eseménynek. És persze ott
voltak az asszonyok, akik pénteken
késő estig szorgoskodtak a konyhában, majd szombaton késő éjszakáig
sütöttek, főztek, mosogattak.

A dolgos kezeket dicséri, hogy délután
öt órára több mint 100 liter zamatos
leves, 70 liter toros káposzta, rengeteg
hús- és burgonyagombóc, közel 80
kiló kolbász, s mintegy 60 kiló hurka
várta, hogy az asztalokra kerüljön.
A faluház csarnokában Geiszt Róbert
intézményvezető köszöntötte koraeste
a falu lakóit és vendégeit, többek kö-

zött a vértessomlói nyugdíjas szakszervezet tagjait, majd a nyitógondolatokat követték a hamisítatlan sváb
disznótor finomságai, a jó hangulatról
pedig a Német Kultúregyesület Dalköre, a Német Nemzetiségi Felnőtt és
Gyermek Tánccsoport, valamint a
Várgesztesi Vagányok zenekar gondoskodott.
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Több mint 20 éve készíti tojáscsodáit a
vértessomlói születésű Kerling Alajos, aki
húsvét előtt elsőként az iskolásokat, majd
az óvodásokat és szüleiket kápráztatta el
tudásával.
Fogászati rendelőkben használatos eszközökkel gravírozza a különböző tojásokat, a
rögtönzött bemutatón pedig a gyerekek is
kézbe vehették a strucc, az emu, a kacsa,
vagy a liba tojásait, amik megmunkálásával csodálatos népi motívumokkal ékesített
húsvéti tojás kerül ki a mester kezei, no
meg a leheletnyi vékony fúrói közül.
A gyerekek nem is mulasztották el, hogy
saját tojásaikba Alajos bácsival belegravíroztassák a család tagjainak szóló húsvéti
jókívánságaikat, s mindeközben az asztaloknál is lázas munka folyt, hiszen az óvoda apróságai szüleikkel együtt készítették a
nyuszis díszeket, az ünnepi meglepetéseket.

Nagy sikerrel adta elő a Faluházban a tatabányai Orfeusz Társulat a Zimmer–
Kohlhaase szerzőpáros Hal négyesben
című darabját. A komédia három idős
hölgy és inasuk történetét mutatta be, egy
tragikomédia keretében.
A két részes történet szereplőinek teljesítményét mi sem bizonyítja jobban, minthogy rendre felharsant a kacagás a nézőtéren, a befejezés pedig, ha kicsit horrorba
illően is, igazi meglepetést tartogatott a
publikumnak.
A társulat – amely nem első alkalommal
lépett színre Várgesztesen - feladatának tekinti, hogy a megye művelődési házaiba,
kisebb településeire is eljuttassa a színházat.
A szereplők: Tóth Zsóka, Kaufmann Márta, Magyar Kata és Poroszlay Sándor. Rendező: Pápai Ferenc, dramaturg: László Tibor.
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Közmeghallgatás

Húsvéti készülődés

Hal négyesben
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Ünnepelték a hölgyeket
Hagyományaikhoz híven, nőnapi köszöntésre várták Vértessomlón a nyugdíjas bányász közösség hölgy tagjait a gyönyörűen
felújított közösségi házba, ahová hivatalosak voltak a várgesztesi
és környebányai tagszervezetek ünnepeltjei is.
Egervári Péterné szakszervezeti elnök köszöntötte elsőként a megjelenteket, aki Rabi Ferenc országos elnök üdvözlő sorait tolmácsolta, majd Krüpl György arról szólt, hogy milyen komoly közösségformáló erő a nyugdíjasok közössége, amelynek tagjai
támogatják, segítik egymást. És bizony vannak olyan férfitársak,
akik már elvesztették párjukat, s rájöttek, hiába a gyerekek, unokák nyújtotta boldogság, az élet nem teljes nő nélkül – fogalmazott.
Mindeközben a konyhában rendhagyó módon most a gesztesi
férfiak serénykedtek, akik felszolgálták az italokat, előkészítették
a hidegtálakat, és persze gondoskodtak a vendégek szórakoztatásáról.
Magyarország a nőnapi felhíváshoz egyébként először 1913-ban
csatlakozott, amikor az Országos Nőszervező Bizottság röplapokat osztott. A következő évben, 1914-ben már országszerte rendezvényeket szerveztek. Az ünnep pedig onnan ered, hogy 1857ben ezen a napon New Yorkban mintegy negyvenezer munkásnő
sztrájkolt egyenlő bérért, munkaidő-csökkentésért.

Közvilágítás, csapadékvíz-elvezetés, utak állapota – címszavakban ezek foglalkoztatják jelenleg leginkább Várgesztes
lakóit, s mint az a közmeghallgatáson elhangzott, az önkormányzat számára is ezek a legsürgetőbb feladatok.
Rising Károlyné polgármester prezentációjában az idei
költségvetést ismertetve elmondta: a büdzsé bevételi és kiadási előirányzata 229 millió forint, ami 110 milliós remélt
pályázati forrást is tartalmaz. A megyei önkormányzat terület- és településfejlesztési operatív programjának pályázatára számítanak (TOP), hiszen a falu kiemelt turisztikai
hely, a gesztesi vár a megyei értéktárban van, ahol a diagnosztikai felmérések elindultak, majd kezdődhet az állami
rekonstrukció.
Az önkormányzat tavalyi fejlesztései között szerepelt az
óvoda bejárati szélfogójának kivitelezése, elkészült az az
irattári szoba, ami a Tatabánya és környéke kistérségi társulás feladatvégzéséhez szükséges, korszerű fénymásoló
gépet vásároltak, hozzájárultak a horgásztó partfalának
részleges védelméhez és megtörtént a horgászati jog engedélyeztetése, bejegyzése is. Megszüntették az úttestről járdára
és házba folyó csapadék gondját az Erdősor utca egy részén, készült egy várgesztesi film a lakosság támogatásával,
közösen fásították a köztereket, s nem utolsó sorban, elkészült a biológiai szennyvízkezelő.
A községben komoly hagyománya van a civil szerveződéseknek, így ezek támogatása szintén közösségi feladat.
2016-ban 3,5 millió forintot fordítanak erre a célra.
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A polgármester a gondokat sem hallgatta el a közmeghallgatáson. Utalt az utak, járdák állapotára, de legfőképpen a
csapadékvíz-elvezetés évtizedes problémáját emelte ki.
A fogyatkozó gyermeklétszám miatt az iskola sorsa szintén aggasztja a helyieket, de ahogyan Rising Károlyné fogalmazott: az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy
az iskolások továbbra is a településen járhassanak alsó tagozatba.
A helyi polgárok a már jelzett problémák mellett az elburjánzó növényzet visszavágását, a kátyúk javítását, és a Vár
utca zavaros telekkönyvi helyzetét említették, de a régi iskola sorsával kapcsolatban is hangzott el kérdés, amelyben
a tervek szerint később ökoturisztikai központot lehetne
kialakítani.

Megemlékezések nemzeti ünnepünkön
Színes tulipánokkal és kifestett huszárokkal érkeztek a település hősi emlékművéhez az óvoda és iskola gyerekei, hogy
a hagyományokhoz híven, együtt emlékezzenek meg a 168
évvel ezelőtt kitört forradalom dicső napjaira.
A nagyobbak kezdték a műsort versekkel, dalokkal, ezt folytatták az apróságok, akik az alkalomhoz illő dalcsokorral
idézték fel az 1848/49-es eseményeket.
1848 a forradalmak éve volt Európában. Társadalmi és nemzeti felszabadító célkitűzésekért folyt a harc a haladás és a
reakció erői között. Budapesten 1848 március 15-én tört ki a
forradalom, amikor a „márciusi ifjak”, Petőfi, Jókai, Vasvári
Pál és társaik vezetésével diákok és polgárok sokasága kihirdette a 12 pontot, a forradalom programját.
Az iskola és az óvoda közös emlékezésének befejezéseképpen
a hősi emlékművet a maguk készítette hurkapálcikákra tűzött applikációkat a fiatalok elhelyezték az emlékhelynél.

Egy lokálpatrióta gondolat, illetve az abból megvalósult,
testet öltött kezdeményezés eredményekét gyűltünk ma
itt össze nemzeti ünnepünkön Várgesztesen, az erdők ölelésében, hogy emlékezzünk a márciusi ifjakra, átérezzük
1848 idusának üzenetét, fiatalos lelkületét, a szabadságszeretet tavaszias szelét és annak földet rengető erejét.
2014 márciusában hangzottak el ezek a gondolatok, amikor az 1848/49-es események előtt tisztelegve avattak
Kopjafát Várgesztesen, Almási István kertjében.
Idén közel negyvenen gyűltek össze az egyre záporozó
hóesésben a Kopjafánál, ahol Vucsicsné Kanyó Magdolna
azt fogalmazta meg ünnepi beszédében: Kötelesség a család, a haza iránt, hogy mindenki képességeihez mérten a
legtöbbet munkálkodjon a közös boldogulásért, mert csak
azoknak a szívében lesz igaz ez az ünnep, akik mindezt
felelősen átérzik, és életükkel bizonyítják, hogy 1848-49
hőseinek nem volt hiábavaló az áldozata.

