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Harang kondult a Bányásznapon
Pontban öt órakor szólalt meg a harang a környebányai hősi
emlékmű mellett, jelezve, hogy a településen is méltó módon
emlékeznek meg a széncsaták hőseiről. A helybéliek mellett
az ünnepségen megjelentek a várgesztesi és vértessomlói
nyugdíjas bányászszervezetek képviselői is, akiket Svétecz
László önkormányzati képviselő köszöntött.
Balogh Csaba, a tatabányai Szabadtéri Bányászati Múzeum
Alapítvány elnöke, a megemlékezés szónoka beszédében kiemelte: Elsődleges feladatunk mindent, ami a bányászattal
kapcsolatos megőrizni, ápolni és átadni az utókornak.
Ezt követően az előadó felidézte a környékbeli települések
szakmakultúrával kapcsolatos történetét, külön is szólva a
településrészhez közeli Lipót és a Ferenc aknáról, amelyek
1,5-2 millió tonna szenet adtak működésük során.
- Hazaszeretet, szakma, barátság. Ezek a fogalmak jellemzik
a bányászokat – fogalmazott Balogh Csaba.
Az ünnepség befejezéseként a jelenlévők elhelyezték koszorúikat, virágaikat az emlékmű talapzatánál.
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Lovagi Játékok - nyolcadszor
kedik, nem érint vízbázisvédelmi területet.
Amennyiben a fentiek közül valamelyik kritérium nem
teljesül, abban az esetben az engedélyezés a fővárosi/megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok hatáskörébe tartozik.
A kérelmet a tulajdonos nyújthatja be.

2016. június 4. előtt illegálisan kialakított kút (ásott, fúrt)
fennmaradását bírságmentesen lehet engedélyeztetni az
illetékes vízügyi hatóságnál
2018. december 31-ig kell a kérelmeket benyújtani, melynek tartalmaznia kell:
- a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentációt
- dokumentum hiányában nyilatkozatot arról, hogy a
vízi létesítmény 2016. június 4. előtt létesült
Eljáró hatóság:
- a jegyző fennmaradási engedélye szükséges olyan kutaknál, amelyek háztartási igényeket elégítenek ki, és maximálisan évi ötszáz köbméteres vízigénybevétellel, kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával magánszemélyek üzemeltetnek. További feltétel, hogy az ingatlan, amelyen a vízilétesítmény elhelyez-

Dr. Babos Csaba ügyvéd e havi ingyenes jogi tanácsadását Várgesztes
lakói részére október 11-én, kedden 16 órától tartja a Faluházban.
Előzetes időpont egyeztetés szükséges dr. Balázs Gabriellánál a
06/20-462-5993-as telefonszámon.
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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

Több mint ezren választották kikapcsolódásnak a nyolcadik alkalommal megrendezett Várgesztesi Lovagi Játékok
programját, s akik így döntöttek, nem csalódtak: színvonalas, szórakoztató esemény részesei lehettek.
Igazi nyári idő várta a Várréten a falu vendégeit, akiket
Rising Károlyné polgármester köszöntött elsőként, s akik
között ott volt Czunyiné Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője, Veres Zoltán megyei jegyző és Lazók
Zoltán oroszlányi polgármester is.
Az idén ismét a török hódoltság korát idézték fel a szervezők, ami azért is volt telitalálat, mivel a török uralom alatt
többször gazdát cserélt a vár. Az egyik legemlékezetesebb
akció során, 1588. november 9-én Gregoróczy Vince győri,
Huszár Péter pápai kapitány portyára indult 2000 emberrel. A portyázókhoz csatlakozott a komáromi Radics vajda,
aki szolgált Gesztes várában és jó helyismerettel rendelkezett. Több napi kémkedés után végül is Radics helyismeretére hagyatkozva az éj leple alatt megrohanták a kapukat.
A törökök a túlerőt nagynak látva a megadás feltételeiről
kezdtek alkudozni. E vereség után a budai pasa a békeszerződés megszegőinek titulálta a magyarokat és visszakövetelte a várat, amit Radics, királyi nyomásra kénytelen volt

visszaadni.
A történelmi múltat a Gyulaffy László hagyományőrző
bandérium katonái és a Gölbasi Vitézei Egyesület harcosai
idézték fel. Dörgött az ágyú, a nézők szurkolhattak a párbajok résztvevőinek, miközben a várréten felállított sátrakban a folyamatosan érkező vendégek megismerkedhettek a
korabeli berendezési tárgyakkal, ételekkel, fegyverekkel és
felszerelésekkel, a mesterségek standjain pedig hajdanvolt
kézműves technikákat mutattak be.
A kísérőprogramok között a Vaga Banda, a Régizene Együttes és a Batyuszínház szórakoztatta a legkisebbeket. Az említettek mellett lovaglás, íjászat, kocsikázás, ólomöntés, kalandpálya és kézműves vásár várta többek mellett a VIII.
Várgesztesi Lovagi Játékok látogatóit.

Kedves szervezők, kedves segítők!
A VIII. Várgesztesi Lovagi Játékok lakossági, közmegelégedettséggel, sikeresen zárult. Ezúton is szeretném megköszönni mindenki segítő támogatását!
Rising Károlyné polgármester
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Nyárbúcsúztató délután
A faluban évek óta szokás, hogy az ősz
közeledtével a hagyományőrző klub beszélgetésre, kikapcsolódásra invitálja
tagjait, s ilyenkor - természetesen - a kulináris örömök sem maradnak el.
Augusztus utolsó keddjének délutánján
a faluház mögött felállított asztaloknál
Eck Antal marhapörköltjét dicsértek a
résztvevők, miközben az asszonyok házias süteményeket kínáltak, a férfiak pedig boraikat, pálinkáikat kóstolgatták.
A volt nyugdíjas klub utódszervezetének
tagjai rendszeres összejöveteleik mellett
aktívan vesznek részt a tavaszi sváb
disznótoron, illetve a májusi családi napon, de élen járnak a helyi kulturális értékeket megőrzésében, a hagyományok,
szokások és elfeledett mesterségek felelevenítésében, továbbörökítésében is.
Az esemény vendégei között ott volt
Rising Károlyné polgármester mellett a
képviselő-testület több tagja is, hogy kötetlenül beszélgetve, falatozva töltsék
együtt a nyárbúcsúztató délutánt.

Becsengettek
A várgesztesi tagintézményben augusztus 30-án délután köszöntötte Mosonyiné Hofer Szonja intézményvezető azt a 15 kisdiákot, akik megkezdték a
2016/2017-es tanévet. Az eseményen Rising Károlyné
polgármester mellett ott volt Hartdégenné Rieder Éva
is, az anyaiskola igazgatója.

A bányásztársaikra emlékeztek Vértessomlón
A hősi múltra és elődeikre is emlékeztek a vértessomlói és
várgesztesi nyugdíjas bányászok ünnepségén, ahol elsőként Egervári Péterné házigazda köszöntötte a jelenlévőket.
Vértessomlón és a környező településeken letelepített német
nemzetiségű lakosság már az ezerhétszázas évek közepén
elkezdte a szénvagyon feltárását, s az azóta eltelt mintegy
kétszázhatvan év során a szakma somlói és gesztesi családok generációinak nyújtott biztos megélhetést, akik Tatabánya és Oroszlány bányáiban, illetve a helyi külfejtésen
dolgoztak.
Az ünnepségen Imeli János emlékeztetett arra, hogy míg a
fénykorban Tatabányán 20 ezer, Oroszlányban 11 ezer embernek adott kenyeret a szakma, mára megszűnt hazánkban létezni a bányászat, amit nem is oktatnak már sehol.
Az ünnep szónoka szólt az 1919-ben, szeptember 6-án eldördült tatabányai csendőrsortűzről is, amely áldozatainak
emlékére 66. alkalommal rendezik meg idén a Bányásznapot.
Az eseményen – a hagyományoknak megfelelően – jubileumi emléklapot és bányászkorsót vehetett át 70 éves szakszervezeti tagságának elismeréséül Schaffer Antal (Várgesztes) és Krüpl György. 60 éve tagja a közösségnek
Matajsz József, Wohl Jánosné és Krüpl János, 50 éve Molnár István (Várgesztes), Dodonka László, Kesztler Mátyás,
Krüpl Ferencné és Tóth István.

Az ünnepi aktust követően a délután további részében fehér asztal mellett idézték fel a széncsaták emlékeit a bányásznyugdíjasok.

Várgesztes honlapja jelenleg technikai okok miatt nem elérhető!
Szíves elnézését és türelmét kéri az Önkormányzat

A labdarúgócsapat sorsolása

Az első sorban megilletődötten ült Farkas Fanni, Hernek Tamás, Szolga Bálint és Menoni Nimród, ők első
alkalommal ültek iskolapadba szeptember elsején.
Mint elhangzott, az önkormányzatnak köszönhetően
tiszta, kifestett termekben kezdődik az oktatás, a tankönyvek rendben megérkeztek, így semmi akadálya,
hogy az 1-3, illetve 2-4-es osztálybontásban induljon
a tanév a már ismert, változatlan összetételű tantestület irányításával.

Érvénytelen
volt a voksolás
Leginkább a 2008-as népszavazás
részvételi adataival hasonlítgatták
a médiumok október 2-án az
eredményeket. Mint emlékezetes,
nyolc évvel ezelőtt Sólyom László
köztársasági elnök a kórházi napidíj, a vizitdíj és a képzési hozzájárulás ügyében kezdeményezett
országos ügydöntő népszavazást.
Akkor a jogosultak 50,49 százaléka ment el az urnákhoz, tehát
épphogy meglett az a részvételi
arány, ami most kellett az érvényességhez. A népszavazás napján 4 136 313 érvényes szavazatnak kellett beérkeznie ahhoz, hogy
meglegyen az 50 százalék + 1 voks.
Végül a polgárok kevesebb mint
44 %-a járult az urnákhoz, így a
voksolás érvénytelen lett.

Várgesztesen kiemelkedő volt
a részvétel: a 487 jogosultból
264-en szavaztak, ez 54,21 %.
Közülük 244 volt érvényes, és
ezek közül 98,35 % nemmel
szavazott a feltett kérdésre.

