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Az alkalmazkodás mesterei
Szó szerint állati jó élményben volt része a várgesztesi
apróságoknak, akiket a híres solymász és idomár,
Tóth Gábor keresett fel bemutatójával, melyben a körülöttünk élő állatok szerepeltek.
A bő humorral fűszerezett ismeretterjesztő előadás során a kicsik azokkal a négylábúakkal ismerkedtek,
amelyek alkalmazkodó képességüknek köszönhetően
ma már a városok, falvak szinte állandó lakói.
A műsorban az egértől a patkányig, a görénytől, a
nyesttől a rókáig sorra érkeztek az idomított „fellépők” amiket eleinte félve, majd mind több kíváncsisággal méregettek a nézők.
A rendkívül érdekfeszítő produkció során a gyerekek
nemcsak az állatok szokásairól, élőhelyeiről, életéről
tudtak meg sok-sok érdekességet, de kicsit közelebb is
kerültek hozzájuk ezek a nemegyszer utálattal övezett
élőlények.
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Családi majális

Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes
Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung Gestitz

MEGHÍVÓ
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes értesíti választópolgárait, hogy
2017. május 18-án 18 órától
K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T tart
A közmeghallgatás helye: Faluház, könyvtár
Tisztelettel várunk minden érdeklődőt
Pillmann József elnök, Német Nemzetiségi Önkormányzat

Kedves várgesztesi lakosok!
Kérjük azok jelentkezését, akik 2016. júniustól 2017. júniusig nyelvvizsgát szereztek, jelentkezzenek a nyelvvizsgájuk másolatával az önkormányzat épületében.
Ezzel jogosultak a közalapítvány által létrehozott támogatás igénybevételére,
mely a Falunapon 2017. június 17-én kerül átadásra.
Várgesztesért Közalapítvány
Dr. Babos Csaba ügyvéd havi ingyenes jogi tanácsadását Várgesztes lakói részére
május 9-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

Április utolsó péntekjén májfaállítással vette kezdetét
a tizedik családi nap és főzőverseny programja, amit
első alkalommal 2008-ban rendezett meg a helyi lokálpatrióta, Almási István.
Szombaton reggel aztán a Várgesztesi Vagányok
együttes zenés ébresztőjére keltek a mintegy 600 lelket számoló falu lakói, és megkezdődött a Faluház
előtti területen az asztalok, tűzrakóhelyek beállítása,
hogy minden készen várja a koradélután startoló főzőverseny csapatait, amire 12 közösség, baráti társaság adta le előzetesen nevezését.
Nehéz dolga volt a Járfás József séf által vezetett
zsűrinek, aminek tagja volt még Rising Károlyné
polgármester és Schalkhammer Ferenc, a híres sváb
disznótor rendezvény egykori böllérje, ugyanis olyan
különleges étkek között kellett sorrendet felállítaniuk, mint a vadraguval töltött lángos, a vargányás
vaddisznó, a zúzapörkölt, a babgulyás, vagy az eredeti székelykáposzta.
Mint elhangzott, évről évre nehezebb az ítészek dolga, hiszen magas minőségű, igazán szakszerűen elkészített és tálalt versenyművek közül kell kiválasztani a legjobbat. Végül a G-pont formáció csülkös
babgulyása érdemelte ki a vándorserleget, az Üvöltő
Majmok vadragus lángosa lett a második, míg a hagyományőrzők Nosztalgiacsapatának székelykáposztája érdemelte ki a 3. helyet. Különdíjra tartotta
érdemesnek a zsűri Levin és társasága vargányás
vaddisznója.
Az eseményen egyébként ott volt a gesztesen lakó
Cseke Norbert tűzoltó törzszászlós, a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnoka is,
aki nem győzte fogadni a gratulációkat, amiért a
Tűzoltóság Napja alkalmából „Az év tűzoltója” díjjal
tüntette ki Pintér Sándor belügyminiszter a közelmúltban.
A horgászversenyről következő számunkban számolunk be!

PROGRAMOK
Óvoda:
május 12. Anyák napja 16.30
május 26. Évzáró
16.30

Faluház:
május 27. 1. Tavasz kupa Mazsorett verseny
május 28. Gyereknapi bábszínház 13.30
Ákom-Bákom bábcsoport: A suszter manói
május 30. Gyereknapi akadályverseny
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Ismét Várgesztesen vendégeskedett az Orfeusz Társulat

Polgármester a tervekről, eredményekről

Öt évvel ezelőtt a tatabányai Orfeusz Társulat a Viharos éjszaka című vígjátékkal szerzett maradandó
élményt a publikumnak, négy éve egy angliai színészotthon életébe, mindennapjaiba leshettünk be,
aztán egy év kihagyást követően Pirandelló Az ember, az állat és az erény című vígjátéka, míg tavaly a
Hal négyesben című komédia szerzett felejthetetlen
perceket a várgesztesi közönségnek, így nem csoda,
hogy ismét megtelt a faluház, ahol az együttes legújabb produkciójával jelentkezett.
A mások feje című történet a polgári társadalom
groteszk világába engedett betekintést. Szatirikus,
társadalomkritikus darabot láthatott a publikum,
ami a polgári világnak állított görbe tükröt, ha pedig
valaki áthallást érzett napjainkkal kapcsolatban,
nem is biztos, hogy olyan nagyon elrugaszkodott a
valóságtól …..

Hamarosan elkezdődhet Várgesztesen
a csapadék elvezetésére megoldást jelentő árkok kiépítése, az önkormányzat ugyanis sikeresen pályázott a Térségi Operatív Programban (TOP). A
legsürgetőbb feladat végrehajtása után
aztán más jellegű fejlesztés megvalósítását tűzte ki a településen Rising Károlyné polgármester.
-kemma.hu-

Gesztes a megyei médiában

Egymást érik a civil szervezetek a Várgesztesi Faluházban. Összetett feladat a rendezvények, programok egyeztetése, amely Geiszt Róbertnek, a faluház vezetőjének a feladata.
A faluházban van a könyvtár, itt működik az iskola és az óvoda, amelynek rengeteg előnye van és
egyben sok hátránya is. A szabadidős programok
nem zavarhatják a tanítást, ezért azok főként a
délutánokra korlátozódnak, illetve a hétvégékre.
Civil szervezetek, egyesületek, klubok is birtokba
veszik az épületet. Ludányi Tamás Dallam zeneiskolája több tagozattal tanul itt. Itt próbál a Várgesztesi Vagányok zenekar, a dalkör és a néptáncosok is.
– Többórás műsort tudunk úgy összeállítani,
hogy csak a falu szerepel, a kicsiktől az idősekig
mindenki megmutathatja magát – mondta Geiszt
Róbert.
Heti rendszerességgel van itt fociedzés, dzsúdóedzés,
pilates, amelyre most már egyre fiatalabbak is járnak, alakformáló torna, tollaslabda, mind a mozogni vágyók igényeit elégítik ki.
Azokat a fiatalokat, felső tagozatosokat, középiskolásokat, akik az iskola miatt távol kerülnek a
közösségi élettől, a fiatalos konditeremmel csábítják vissza.
kemma.hu

Húsvéti készülődés
A tojás az új élet, a kikelet szimbóluma. A tojásfestés hagyománya
évezredekre vezethető vissza, a perzsák már 3000 évvel ezelőtt
ajándékoztak egymásnak a tavasz első napján vörösre festett tojásokat. Ennek hagyománya átterjedt Európára is, az ókori görögök
és rómaiak is festett tojással ünnepelték a tavasz érkeztét, majd a
keresztények a 13. században kezdték el a festett tojást a húsvéti
ünnepekhez kötni. A tojásfestés, díszítés azóta is az egyik legszebb
húsvéti hagyomány, a gyerekek várva-várt eseménye, amit bizonyított a várgesztesi óvoda programja, amire az apróságok szüleikkel látogattak el.
A faluban szokás, hogy a húsvét közeledtével közös kézműves foglalkozáson jönnek össze aprók, s nagyok, így várva az év egyik
legnagyobb ünnepét.
Hamar előkerültek az ollók, ragasztók, színes papírok, s egyéb kellékek, többen tojással érkeztek, és megkezdődött a közös, elmélyült
munka, melynek eredményeképpen szebbnél szebb díszekkel térhettek haza a gyerekek.

– Nemrégiben hozták nyilvánosságra a
Térségi Operatív Program pályázati döntéseit, amelyben Várgesztes is kedvezően
szerepelt. Mire nyertek támogatást?
– Készítettünk egy felmérést, hogy
mik a legfontosabb tennivalók azért,
hogy a gesztesiek jól érezzék itt magukat. A csend, nyugalom és a jó földrajzi fekvés mellett azért vannak olyan
feladatok, amelyeket szükségszerű elvégezni. Az erdőből lezúduló vízmen�nyiség nagy gondot okoz az itt élőknek, a falut körülvevő övárok
megújítása már régóta szükséges feladat.
Egyeztettünk a Vértesi Erdő Zrt.-vel,
ugyanis az ő területükön van a még
az Eszterházyak által létesített árokrendszer, az idő során ezek az árkok
megteltek és most ott tör át a víz, ahol
tud.
Pályázatot nyújtottunk be a vízrendezés megoldása érdekében, amelyet pozitívan bíráltak el, 40 millió forint támogatással
élhetünk.
Minden
programunkat szakaszolva terveztük,
a Széna úti árokrendszer megújításával kezdjük a munkát. Továbbá a falun belül és kívül lévő zöld- területek
és utak karbantartására szolgáló erő-

gépre is pályáztunk, várjuk a döntést.
– Milyen változások várhatóak még a
faluban?
– Szeretjük a turistákat, szeretjük a
gyerekeket, de eléggé járhatatlanok a
járdáink, várhatóan május közepén
elkezdődik az egyik járdaszakasz felújítása. Emellett a nagyon szeretett,
sokfunkciós faluház padlástere eddig
kihasználatlan volt. Most arra pályázunk, hogy hangszigetelt zenei próbatermet alakítunk itt ki. A faluban
ugyanis két zenekar is működik, a
Várgesztesi Vagányok sramlizenekar,
illetve a Hangszóró rockzenekar, de zenei iskolai képzés is van a faluházban,
ezért a hangszigetelt terem szükségszerű. 15 millió forintra pályáztunk,
amelyből energetikai korszerűsítést és
hangszigetelést végzünk, illetve kialakítjuk a stúdiószobát.
A település lakói nagyon várják, hogy
a most állami tulajdonban és állami
kezelésben lévő várgesztesi vár felújítása elkezdődjön. A vár épületét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő őrzi, jelenleg állagmegóvási munkálatokat
végeznek rajta, ugyanis a vár felújítása után a tetőszerkezet nem került
vissza, emiatt a falakból kőomlás indult meg két helyen. Az épület omlása
is megkezdődött.
A helyieken kívül a környékbeliek is
nagyon várják, hogy újra látogatható
legyen a 700 éves erődítmény. Próbáljuk az itt élők ismereteit is a részletekbe menően bővíteni, hogy ha turisták
érdeklődnek, akkor bárkitől érdekes
információkat kaphassanak a látvá-

nyosságunkról – mondta Rising Károlyné. A felújítás várhatóan 2018ban kezdődik meg, a várban újra lesz
turistaszálló, illetve kiállítótér, középkori építészeti, fegyverkiállítás kialakítását is tervezik. A minden évben
megrendezett Lovagi Játékok továbbra is sokakat vonz, amelyre idén szeptember 9-én kerül sor.
– Hogyan vonzzák ide a turistákat?
– A TOP-os pályázatokban van egy
második forduló, amely Várgesztes
életében a turizmus fejlődését érinti.
Van egy használaton kívüli iskolaépület elavult szerkezettel, de a falu lakói
által épített falakkal. Kötődnek a helyiek ehhez az épülethez.
Jelenleg hétvégén a rockzenekar próbál itt, de egy ökoturisztikai fogadóhely kialakítására pályázunk, amely
jól illeszkedik a megújuló úthálózathoz, illetve a falu mellett és az azon
áthaladó turistaútvonalakhoz.
Azért, hogy mindenki tudja, hogy
Várgesztesen jár, az itt gyakran megtalálható Keltike növényről kapja
majd a nevét. Keltike Háznak fogjuk
nevezni. A kor követelményeinek
megfelelően nem egy szokásos kiállítótér kialakításában gondolkodunk,
hanem modernebb fogadótérben, ahol
a terveink szerint madárcsicsergés is
hallható lesz majd.
A Vértesi Natúrpark törzstagjaként és
a Pro Vértes Alapítvány alapító tagjaként is fontosnak tartjuk, hogy az
idelátogatók megismerkedjenek a természeti fekvés adottságaival. Ismerjék
meg, hogy mi miért szeretünk itt élni.

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat támogatásával uniós forrásból a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) keretében a közeljövőben a megye 49 településén valósulhatnak meg fejlesztések: intézmények újulnak
meg, épületenergetikai korszerűsítésekre kerül sor, iparterületek kerülnek kialakításra, turisztikai látogatóközpontok
nyílnak meg, de számos településen az egészségügyi és szociális alapellátás területén is fejlesztésekre számíthat a lakosság.
A megyei önkormányzat támogató döntésének köszönhetően Várgesztesen is sor kerül a csapadékvíz-elvezetésének
fejlesztésére. A település keleti oldalán a Vörös-hegy felől érkező vizeket az erdészet által karbantartott övárkok csak
részben fogják fel, a csapadékvíz jelentős része a sportpálya felől a Gesztes-patakba érkezik. A patak kezdeti része jelenleg elhanyagolt, medre rendezetlen, a megfelelő vízelvezető kapacitás biztosítására így elengedhetetlenné vált a rendbetétele. A Széna utcán kívül az Erdősor utcát és az Arany János utcát is érintik a fejlesztések, amelyek 40 millió forintból
valósulnak meg a községben.
2017. március 31-ével megjelentek a 2017. évi TOP-os pályázatok is. A kiírások révén több mint 8,1 milliárd Ft támogatás juthat még a településeknek. Inkubátorházak fejlesztésére, leromlott városi területek rehabilitációjára, helyi identitás
és kohézió erősítésére, valamint újabb turisztikai, közlekedési, vízrendezési és energetikai projektekre nyújthatnak pályázatokat az önkormányzatok és egyéb, a kiírásokban szereplő szervezetek.
Az elnyert TOP-os pályázat folyamatáról a szerződéskötést követően tájékoztatni kívánjuk a lakosságot a Faluházban.
Ennek időpontjáról külön értesítést küldünk a hivatalból – fogalmazott a hírrel kapcsolatban Rising Károlyné polgármester.
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

