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Sváb Kupa: a Vértesi Erőmű elhódította, a Kecskéd megőrizte a Sváb Kupát

2017. MÁRCIUS

VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

KÖZMEGHALLGATÁS
Január 14-én, Vértessomlón rajtolt el
a 15. Sváb Kupa teremlabdarúgó torna, majd az U9-es korosztály és az
öregfiúk további három hétvégén rúgták a bőrt Környén, Várgesztesen, zárásként pedig február 18-án Kecskéden.
A gyerekeknél a korábbi esztendőkben
általában 3-4. helyen záró Vértesi
Erőmű már az első játéknapon alapos
meglepetést okozott, hiszen mindhárom mérkőzésén magabiztos győzelmet aratott, s bár a második fordulóban gólarány döntött az elsőségéről, a
kecskédi zárásra a tatabányai gárda
már a zsebében érezhette a kupát. A
kis focisták ettől függetlenül a megszokott elánnal vetették bele magukat
a játékba, s arattak 6-0-s győzelmet a
Környe, 5-4-es sikert a Kecskéd és 6-2
arányút a Vértessomló felett. Nyitott
volt viszont a végső sorrend a második-harmadik hely tekintetében, hiszen a Vértessomló 11, a Környe 9
ponttal érkezett Kecskédre, így a somlói gyerekek a házigazdák felett aratott
győzelmük után joggal latolgatták fel-

nőttes komolysággal az esélyeket: ha
megverjük a Környét, még lehetünk
másodikak... Ez azonban nem sikerült, s mivel a környeiek a vendéglátókat is felülmúlták, a 15. Sváb Kupát 15
ponttal zárták, míg a somlóiak 14-el.
A kupát tehát a Vértesi Erőmű hódította el, a képzeletbeli dobogó második
fokára a környeiek állhattak, harmadik helyen végzett a Vértessomló, negyediken a Kecskéd.
Az erőműhöz hasonló magabiztossággal léphettek pályára délután a
kecskédi öregfiúk, akik – egy szurkoló
megfogalmazása szerint – jó 20 éve
őrzik a Sváb Kupát, ami enyhe túlzás,
de egy évtizede biztosan. A házigazdák
19 ponttal futottak neki a fordulónak,
s a Várgesztes és Vértessomló felett
aratott győzelmükkel további hatot
gyűjtöttek be. A két csapatot a környeiek is megverték, így a Kecskéd –
Környe mérkőzésnek ha a végső ös�szesítés tekintetében nem is, de a forduló rangsorában volt tétje. Izzott is a
hangulat a tornateremben, s olyan�nyira pörögtek az események, hogy
félidőben szinte mindenki azt találgat-

ta, mennyi lehet az eredmény: 3-3,
2-2, vagy 1-1. Merthogy a bíró által
meg nem ítélt és a környeiek részéről
„visszavont” gólra is volt példa. A második félidőben aztán belehúztak a
kecskédiek és 5-2 arányú győzelemmel búcsúztak a pályától. A Várgesztes – Vértessomló meccs is a forduló
végeredménye miatt volt fontos az addig nullpontos csapatok számára, s az
a találkozó sem szűkölködött izgalmakban. A gesztesiek kezdésként elhúztak 3 góllal, majd nemcsak hogy
egalizált a szomszéd falu csapata, de
4-3-as vezetést is szerzett. Onnantól
viszont szinte percenként változott az
állás, a drukkerek ismét nehezen követték, éppen ki áll nyerésre.
A győzelmet végül 8-7 arányban a
gesztesiek szerezték meg, s ezzel ki is
alakult a forduló sorrendje, amely
megegyezett a kupa végső tabellájával:
a serleget megőrizték a kecskédiek,
ezüstérmes teljesítmény nyújtott a
Környe, harmadik lett a Várgesztes,
míg negyedik a Vértessomló.

Dr. Babos Csaba ügyvéd e havi ingyenes jogi tanácsadását Várgesztes
lakói részére március 14-én, kedden 16 órától tartja a Faluházban.
Előzetes időpont egyeztetés szükséges dr. Balázs Gabriellával a
06/20-462-5993-as telefonszámon.
Egyeztetés híján az ügyfélfogadás elmarad!
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

Az Önkormányzat a hatályos jogi kötelezettségek alapján
kötelező és önként vállalt feladatait a Képviselő Testület
irányításával és a Hivatal dolgozóival, intézményei révén
valósítja meg.
A Képviselő Testületben feladat elosztással dolgozunk. Maximálisan kihasználjuk a szakmai képzettségeket – kezdte
beszámolóját a közmeghallgatáson Rising Károlyné polgármester. Az alábbiakban az elhangzott főbb témákat olvashatják – a teljes anyag a rövidesen induló, megújuló honlapon lesz elérhető!

A továbbiakban ismertetett tények a lakosság és a civil
szervezetek, egyesületek aktív részvétele nélkül nem valósulhattak volna meg. Ezt ezúton is nagyon köszönöm!
Az Önkormányzatok működését nagyban befolyásolják a
feladatalapú támogatások mellett a különböző forrásokra
való pályázatok. Ezért Várgesztest érintően részletesen tájékoztatom a Közmeghallgatás résztvevőit a folyamatban
lévő és tervezett pályázatokról.
A TOP-os pályázatokban még nincs döntés. A VP. Önkormányzati utak karbantartása pályázat csak 2017-ben realizálódhat.
Legnagyobb gond Várgesztesen az utak és járdák állapota,
valamint a csapadékvíz elvezetés nehézségei. Elkészült az
anyag, amellyel az Európai Uniós TOP pályázatán márciusban indult a község.
A gesztesi vár a Nemzeti Kastély és Várprogramban szerepel. A 2014. évi program felülvizsgálatra került, de a kormányhatározat szerint : a „VÁRGESZTESI VÁR” változatlanul szerepel benne, a 2018. évi csoportban.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
100 % támogatás lehetősége alapján pályázatra készül az

Önkormányzat. Cél az Ökoturisztikai Központ létesítése –
100 %-os EU-s pályázattal. Elő-tervet rendeltünk a Régi Iskola épületére.
A függőben lévő, eldöntetlen pályázatok miatt óvatosan
költöttük az önkormányzat pénzét, de a pályázatok előkészítésére tudatosan fordítottunk forrást. Esély sem lenne az
állami vagy Európai Uniós támogatásra, ha nem rendelkeznénk tanulmánytervekkel, nagyon konkrét indoklásokkal,
kalkulációkkal.
A vízelfolyások miatt őszig több utcában megtörtént az árkok tisztítása kézi erővel. Megköszönöm a gesztesiek munkáját, akik saját házaik előtt bekapcsolódtak az árok tisztításába. A hóolvadás és erős esőzés krízis helyzetét éppen
ezért tudta a falu átvészelni néhány hete a Kozmai útról
lezúduló mennyisége ellenére.
Szintén megköszönöm a Várgesztesi Horgászegyesületnek,
hogy az ismert hibák elhárítása miatt a Horgásztó partfalának részleges védelméhez, javításához saját munkavégzésükkel járultak hozzá. Az anyagok jelentős részét az Önkormányzat vásárolta meg.
A várfelújítás miatt halasztódik a Vár utca rendbetétele.
Már 3-4 cm-es kátyúk éktelenkedtek az úton. A kikerülésük miatt többen az Összekötő úton keresztül közlekedtek
a Somhegy és Vadászdomb utcákban. A kerékpározó,
görkorizó gyermekek miatt veszélyt is jelentett a megnövekedett forgalom.
A Vár utcában a kátyúzást tudtuk megrendelni, elvégeztetni. A várfelújítás függvényében lesznek vagy halasztódnak
a további munkák. Sajnos jelenleg nincs közútjainkra pályázati lehetőség, pedig nagyon nagy szükség lenne, főleg a
faluba bevezető fő utca rendbetételére! (KÖZÚT a tulajdonos).
Részleges, szakaszolt járda felújítás indul hamarosan, sikeresen pályázott forrásból, az igényt 2016. őszén nyújtottuk
be. A Belügyminisztériumban megszületett a döntés 2016.
novemberben és lakosság szám szerint a mi kategóriánk
maximumát: 10 millió FT-ot kaptunk. jelenleg a kivitelezésre várjuk a vállalatok árajánlatát.
Az év során számtalan esetben kaptunk észrevételt, tanácsot, javaslatot, kritikát és tényleges segítséget is. Kérésre
vagy kérés nélkül is voltak felajánlások, segítő tervek és
segítő kezek.
A falu lakói nélkül nem valósulhattak volna meg elképzeléseink. Személyes köszönetemet tolmácsolom a jelenlévők
útján mindenkinek a felém áradó szeretet miatt. Szívesen
fogadom és adom tovább ezt a Testület tagjainak, mert ez
közös munka eredménye.
-Rising Károlyné-
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Kell-e Várgesztesnek futballcsapat?
Tavaly év elején, mikor megkerestek
azzal, hogy vállaljam el a VSFE elnökségét, amit addig mindenki visszautasított, tudtam ugyan; nem szabadna,
mégis elvállaltam. Én gyermekkorom
óta úgy nőttem fel, hogy a vasárnaphoz hozzá tartozott: délelőtt templomba megyek, délután focimeccsre.
Nagyon rossz lenne egy olyan faluban
élni, ahol van ugyan pálya, de nincs
futballcsapat.
Most mikor – azt hittem – túl vagyunk
a nehezén, ismét felmerül, lesz-e folytatás?
Akik ellenzik, általában azt szokták
gúnyosan kérdezni: Aztán hány gesztesi játszik a csapatban?
Ez egy nagyon álságos kérdés, az teszi
fel, aki nem kedveli a focit, nem érdekli, nem szokott meccsre járni, de ezt
nem akarja bevallani.
Most akkor tisztázzuk: ki számít
gesztesinek? Akinek a nagyapja is Vár-

gesztesen született? Akinek a lakcímkártyájában Várgesztes van beírva?
Vagy ideszámít az is, aki egyszerűen
csak kedveli ezt a kis falut és szívesen
játszik a várgesztesi közönségnek örömet (néha bánatot) okozva.
Akik futballmeccsre szoktak járni,
hosszan tudnák sorolni a hajdani legendás játékosokat, Kláris Zolitól, Mazalinon át Szekér Paliig, akiket mindenki gesztesinek tekintett és - tudom
- ők is kicsit máig gesztesinek gondolják magukat.
Úgy gondolom, sokan vannak a faluban, akik úgy gondolkoznak, mint én:
kell egy csapat!
Elhiszem, hogy az elmúlt két, három
év mélyrepülése, az egyesületről szállongó rossz hírek – amik nagyrészt sajnos igazak voltak – sokak kedvét elvették. De én úgy érzem, érdemes lenne még egyszer bizalmat szavazni ennek a csapatnak. Mostanra összeko-

Nyisson ügyfélkaput!
Akinek még nincs, érdemes ügyfélkaput nyitnia, hogy adóügyei
nagy részét egyszerűbben, kényelmesebben intézhesse! A néhány
percig tartó regisztrációhoz mindössze személyazonosító igazolványra és érvényes e-mail címre van szükség. ügyfélkapun keresztül a NAV által készített szja-bevallási tervezet is hozzáférhető.
2017-ben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) állítja össze a magánszemélyeknek a 2016-ról szóló személyijövedelemadó-bevallás
tervezetét a munkáltatói, kifizetői adatok alapján. Az adóbevallási
tervezet az ügyfélkapun keresztül gyorsan, kényelmesen lekérdezhető lesz.
Emellett az ügyfélkapuval számtalan ügy intézhető az interneten,
például lehetőség van az adófolyószámla megtekintésére, ellenőrizhető a biztosítási jogviszony, kiváltható a vállalkozói igazolvány, értesítést érkezik a hivatalos okmányok (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) lejárati idejéről, és forgalmi engedéllyel,
egyéb, gépjárművel kapcsolatos ügyekben is otthonról lehet intézkedni.
Ügyfélkaput nyitni személyesen lehet az okmányirodákban, a
kormányhivatalokban és a NAV ügyfélszolgálatain, valamint a
külképviseleteken is. A regisztrációt követően a megadott e-mail
címre érkezik egy egyszer használható aktiváló kód, ami öt napig
érvényes.
Ha valaki rendelkezik ügyfélkapuval, és nem tud belépni a fiókjába, elképzelhető, hogy az aktiválás öt napon belül nem történt
meg. Ha jelszava lejárt vagy elfelejtette a felhasználónevet, akkor
személyesen kell felkeresni valamelyik regisztrációs szervet. Ha
csak a jelszavát felejtette el, az ügyfélkapu honlapján újat igényelhet.
Az ügyfélkapunyitásról a nap 24 órájában részletes tájékoztatás
kérhető a Kormányzati Ügyfélvonal ingyenesen hívható 1818-as
telefonszámán, illetve külföldről a +36 (1) 550-1858 számon vagy
e-mailben a 1818@1818.hu címen.

vácsolódott egy zömében fiatalokból
álló gárda. Az utolsó mérkőzéseken
már igencsak bíztató játékot láttunk.
Kár lenne értük és kár lenne krumplival bevetni ezt a szép pályát!
Azt, hogy lesz-e ősztől folytatás, a
címben feltett kérdés dönti el. Kell-e
Várgesztesnek futballcsapat? Ennek
eldöntéséhez nem kell közvélemény
kutatást rendezni. Kiderül abból. hányan jönnek ki vasárnap délután a pályára és fizetik ki a szerény hozzájárulást (kevesebb, mint egy korsó sör ára).
Az első hazai mérkőzésünket március
5-én, 12:30-kor, ráadásul a nagyon
erős, félprofikból álló Tatabánya ellen
játsszuk. Győzelemben nem nagyon,
csak tisztes helytállásban reménykedhetünk. Nagy szükség lenne a bíztatásra és a türelemre is, ha elsőre nem
sikerülne. Várunk mindenkit, aki úgy
gondolja, hogy a feltett kérdésre IGEN
a válasz.
Racsmány Mihály

Továbbra is várják a határvadászképzés iránt érdeklődőket
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság toborzócsoportja több megyei rendezvényen és
helyszínen is megjelenik az elkövetkezendő hetekben, hónapokban
annak érdekében, hogy az érdeklődők személyesen is feltehessék kérdéseiket a rendőröknek.
A határvadász-képzéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási
Szolgálatához, a megye valamen�nyi rendőrkapitányságának, rendőrőrsének munkatársaihoz.
A rendőrség honlapján is megtalálnak minden fontos információt a
jelentkezéshez.
www.police.hu
-KEM-RFK-
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Tavaszodik, elűzték a telet

A farsangról és a hagyományőrzésről szóltak a februári
hetekben a várgesztesi óvodások és alsós kisiskolások mindennapjai. A programsorozat a tollfosztással vette kezdetét,
ami mindig is női munka volt, különösen, ha sok lányt
kellett kiházasítani a faluban.

Mihalovits Ferenc falugazdász

70/489-3826
mihalovits.ferenc@nak.hu
Ügyfélfogadás 2017. 02. 15-től kezdődően
minden második (páratlan) héten szerdán
08:00-10:00-ig

Főbb szolgáltatások, ügytípusok:
- őstermelői igazolvány kiadása iránti kérelem
benyújtása,
- őstermelői igazolvány kiállítása, érvényesítése

Faluház:
XII. Hagyományőrző disznóvágás 2017. március 04-én.

Várgesztes Község Önkormányzata és a Várgesztesi
Hagyományörző Klub sok
szeretettel meghívja Várgesztes lakosait a 17 órakor
kezdődő disznótoros vacsorára.
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Nagymamákkal, dédikkel ültek asztalhoz a kicsik a faluház
konferenciatermében, hogy megismerkedjenek az ősi szokás titkaival. Az ovisok nagy buzgalommal tépkedték apró
kezeikkel a tollakat, s persze a móka sem maradhatott el,
hiszen fújásra szerteszét szálltak a könnyű pihék.
Ezt követte a csörögefánk elkészítése és megkóstolása, amiben Schäffer Mártonné és Horváth Józsefné, Micike és Juli
néni volt a gyerekek segítségére.
Befejezésként, február utolsó csütörtökjén már koradélelőtt
megkezdődött a farsangi mulatozás, ahol maskarás felvonulással nyitották az eseményt, daloltak, táncoltak, majd a
koradélutáni pihenőt követően minden folytatódott. Két
óra után a szülők is elkezdtek szállingózni a faluházba,
hogy közösen szórakozzanak a télűző programon. Végül
szülő és csemete együtt vonult az udvarra, hogy együtt
égessék el a télboszorkát, a kiszebábot.
A néphagyomány szerint a kiszebáb egy menyecskének öltöztetett szalmabábú, melynek elégetésével elzavarják a
rossz időt.

- őstermelői igazolvány adattartalmában történő változások bejelentése, rögzítése
- őstermelői igazolvány visszavonása,
- monitoring adatszolgáltatás elektronikus beadása
- területalapú támogatási kérelmek benyújtása
- AKG gazdálkodási napló web-es beadása
- nitrát adatszolgáltatás elektronikus beadása
- tájékoztatás főbb aktualitásokról, határidőkről
- egyéb információk

Kedves Várgesztesi Lakosok!
A Várgesztesért Közalapítvány a Várgesztesen működő civil szervezetek nevében kéri, hogy segítsék, támogassák tevékenységüket adójuk 1 %-ának felajánlásával.
Adószám: Várgesztesért Közalapítvány 18602827-1-11

Március 30. 19.00 órakor az
Orfeusz Társulat, Tatabánya (OTT) bemutatja: A
mások feje színmű két felvonásban

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

