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2011. MÁJUS

VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Családi
majális

Május 14-én 16 órakor
borverseny a Faluházban
A verseny szervezője: Német
Kisebbségi Önkormányzat
Várgesztes

A Faluház programjai
Néptánc:

hétfő: 15.00 – óvodás és iskolás tánccsoport
szombat: 10.00 – ifjúsági tánccsoport

Német Kultúregyesület Dalköre: péntek: 18.00
Hagyományőrző Nyugdíjas Klub: a hónap második szerdája: 17.00
Aerobic: szerda: 17.45
Fociedzés:

kedd: 17.30 –
szerda: 17.30 péntek: 16.30 –

Korán keltek a várgesztesiek május elsején, aminek indoka, hogy
már reggel hatkor útra kelt a
Gesztesi Vagányokat szállító feldíszített autó, s a zenekar igencsak hangos muzsikálással hívta fel a falulakók figyelmét az
év egyik legnagyobb közösségi
eseményére, a családi majálisra.
Hét órakor a tóparton is beindult az élet, ahol a helyi hor-

gászegyesület idénynyitó versenyére került sor, melyet végül
Valentovics Balázs nyert meg
518 ponttal, második Bacsa
Mátyás (446 p.), harmadik Pintér Vilmos (340 p.). Az ifi kategória győztese Verli Dániel (270
p.) lett.
Dél körül a Faluház környéke is
megelevenedett, ahol már vígan
hajladozott a szélben a feldíszített májusfa. Itt tizenhárom
család, baráti társaság kezdte
meg a főzőversenyt. A gulyások, pörköltek mellett olyan
különlegességek is készültek,
mint a kapros-gombás-tejszínes

ragu, a brembergi libamáj, a
csirke masszala, vagy a vaddisznó ragu.
Mindeközben a Faluházban az
óvodások szüleik felügyelete
mellett darabolták a gyümölcssalátának valót, vagy a légvárban ugrálták ki magukat. A
szabadtéren e közben zenés gyermekműsor, valamit a Gesztesi
Vagányok szórakoztatták a
szépszámú jelenlévőt. Az éppen
Várgesztesre kiránduló, és a
programot felkereső vendégek
között nem egyszer német,
holland, angol mondatok jelezték, lassan beindul az idegen-

forgalmi szezon is. A jó hangulatú forgatagban egymást is
megvendégelték a főzőverseny
csapatai, miközben nem volt
könnyű dolga a Járfás József, a
Szent Domonkos étterem séfje
által vezetett zsűrinek, melynek
tagja volt Menoni Gabrialla polgármester is. A sok gasztronómiai finomságot felvonultató
fogás közül az ő tetszésüket a
Vad Ciluk és Vad Kandúrok társaság étele nyerte el. A képzeletbeli dobogó második fokára a
Sószórók, míg a harmadikra a
Síkvölgyi Polgármesteri Hivatal
együttese léphetett.

Öregfiúk foci: hétfő 18.00 Rock zenekar: kedd 17.30, vasárnap 16.00
Zeneiskola: zongora – hétfő, péntek
fúvós - szerda

Nordic-wolking edzés
csütörtök: 17.30
szombat: 08.30

(információ: Varga Nóra 06-70/9460-755)

A régebbi lapszámok megtekintéséhez látogasson el a

http://geszteslap.mlap.hu portálra, ahonnan a község eseményeinek
nagy felbontású képeit is letöltheti HOME jogokkal!
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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

Példás összefogás
Hagyomány a faluban, hogy a Föld napja közeledtével nekiállnak
a helyiek, és alaposan kitakarítják településüket.
Április 16-án már korareggel a tó környékén sürögtek a horgász
egyesület aktivistái, akik kigyomlálták a sétányt, gereblyézték a
pihenőparkot, kivágták az elkorhadt fákat, gallyaztak és elégették a tavalyi avart. Miközben a horgászok az egyhektáros tó
környékét rendezték, a Faluháznál is gyülekeztek az önkéntesek,
ahol Almási István települési képviselő osztotta ki a feladatokat.
Nemcsak a település belterületét tették rendbe, hanem a gesztesi
vár és a Vértessomló felé vezető út környékét, illetve az erdő egy

részét is megtisztították.
Az iskola-óvoda udvara is megelevenedett szombaton délelőtt,
ami szó szerint értendő, annyian vettek részt az akcióban, mely
során virágokat ültettek, kerítést javítottak, s kicserélték a földet
a homokozóban.
Hogy igazi közösségi összefogás valósult meg a település csinosítása során, annak ékes bizonyítéka, hogy a több mint száz aktivista között, a horgász Egyesület mellett képviseltette magát
Nyugdíjas Klub, az Ifjúsági Tánccsoport, a Várgesztesi Sport és
Faluvédő Egyesület, az egyházközség, de ott volt Menoni Gabriella
polgármester, Kluber János alpolgármester, s teljes létszámban a
falu képviselő-testülete is.
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A viták nem személyekről, hanem ügyekről szólnak

Almási István, Várgesztes képviselő-testületének tagja évek
óta szervezi a különböző közéleti, társadalmi eseményeket.
Elsőszámú hangulatfelelőse a

labdarúgó mérkőzéseknek, de
nevéhez fűződik a Föld Napjának településtisztasági projektje, a májfaállítás megszervezése,
a családi majális ötlete, s nem

utolsó sorban ő az óvoda „hivatalos” mikulása is.
Mint elmondta, képviselőként
elsősorban a településüzemeltetés és környezetvédelem a munkaterülete, ennek a munkacsoportnak a vezetője. Ebbéli tevékenysége során elsősorban az
önkéntes tűzoltók támogatását
élvezi, de bárki véleményét szívesen fogadja, ha Várgesztes
fejlődéséről, szépítéséről van
szó.
- Elsődleges célom – mondta
Almási István – a tájvédelmi
körzet megvédése, amibe mind
több fiatal bevonását szeretném
elérni. Ugyanakkor bőven van
feladat a falun belül is, gondolok itt elsősorban az utak minőségének javítására, vagy a
csapadékvíz elvezetés megoldására. Vállalt feladatomhoz élvezem a polgármester és képvise-

lő társaim bizalmát is. Mindezzel
persze nem azt akarom mondani, hogy mindenben egyetértünk, hogy soha nincs feszültség a területek prioritásának
meghatározásakor, de jó azt
tudni, hogy ezek a viták sohasem
személyekről,
hanem
ügyekről szólnak. Most a legfontosabb az utak rendbetétele.
Sajnos ezek megkezdésére évek
óta nincs pályázati támogatás,
pedig ahhoz, hogy minden sürgető feladatot véghezvigyünk,
mintegy 30 millió forintra lenne szükség. Ekkora összeget
azonban egy ilyen kis, 600 fős
falu költségvetése nem tud előteremteni. Ennek ellenére ebben
a ciklusban eredményt kell felmutatnunk, mert ezzel bíztak
meg minket a választók, erre
van a legfontosabb lakossági
igény.

Ülésezett a testület

Örömhír
Ez a szó más nyelven Evangélium. Itt jó híreket hallani. Nem
azt, hogy kirabolták, meggyalázták, megbotránkoztatták….
Ez az igaz hír- a jó hír. Evangélium. Valóban feltámadt az Úr!
Alleluja!
Hálás köszönet mindazoknak,
akik munkájukkal, énekükkel,
közreműködésükkel megszépítették a várgesztesi közösség
húsvéti ünnepét. (Egyházközség
– nem egy vallásos település, hanem közösség, egyházközösség.
Emberek csoportja, akik együtt
tisztelik az Istent- és egymást is.
Ez nem filozófia, hanem mindennapi életforma.)
Örömhír: hogy a várgesztesi közösség, az önkormányzat és egyházközösség pályázatot nyert a templom külső felújítására, közel tízmillió forintot.
Örömhír, hogy a várgesztesi közösség a nagyheti gyűjtés során
(„kereplés”) 290 ezer forinttal adakozott, melyet szintén a templom felújítására fordítanak.
Örömhír, hogy májusban minden kedden, 18-órakor találkozunk a templomban a litánián. Máriát tiszteljük ilyenkor, Jézus
édesanyját. Sem a litánia, sem Mária kortársaink szemében nem
modern dolog. A litánia hosszú és értelmezhetetlen, Máriát sokan lemosolyogják, megvetik, mert szűz volt. Mária mégis ott
van az emberi történelem középpontjában. Kristálytiszta anyai
szeretetével, az Atya terve iránti csendes odaadásával viszi előre
a világot. Mária Isten anyja. Ő a mi édesanyánk is. A mi édesanyánk és Isten anyja egyazon édesanya. Az Ő szeretetével köszöntsük, ne csak anyák napján édesanyánkat. A csodálatos
májusi alkonyokon „Mária hallgat, de jelen van. Mondjuk neki
őseink nyomán minden nap, életünk minden lépésénél, egészen
egyszerűen: Üdvözlégy Mária!”

Orlovits Tímea eskütételével kezdődött a várgesztesi képviselők
legutóbbi ülése, miután a grémium elfogadta Menoni Gabriella
polgármester javaslatát, hogy a továbbiakban ő lássa el helyettesítéssel a jegyzői feladatokat, mivel dr. Jónás Béla március 4-én
kérte felmentését.
A képviselők a folytatásban visszamenőleges, március 1-jei hatállyal módosították a víz- és csatornadíjakat rögzítő rendeletüket. E szerint a lakossági alapdíj fogyasztási helyenként a víz
esetében havi 215, a csatornáéban 175 forintra változik. A víz
köbméteréért 328 forintot kell fizetni, míg a csatornahasználatért 247-et.
Várgesztesen tavaly decemberben döntöttek a telekadó bevezetéséről, ám számos lakossági észrevétel hatására az elmúlt ülésen módosították rendeletüket. Orlovits Tímea most arra tett
javaslatot, hogy az adórendeletük azon részét, amely a telekadóra vonatkozik, helyezzék hatályon kívül, azaz, szüntessék
meg ezt az adónemet, s a pénzügyi csoport által végzett vizsgálatok alapján készüljön egy alapos, minden részletre kiterjedő
előterjesztés a novemberi ülésre, hogy januártól ismét bevezethessék.
Busz Tamás kérdésére elhangzott, hogy ez idáig csak bevallások
érkeztek a hivatalba, adót kivető határozat még nem született,
így befizetésekre sem kerülhetett sor, de ha mégis volt pénzügyi
teljesítés, akkor a befizetőnek természetesen visszatéríti az önkormányzat.
Kluber János alpolgármester felvetéséhez valamennyi képviselő
csatlakozott, hangsúlyozták, hogy a telekadó kivetésének elve,
célja, a foghíjas utcák „eltűntetése” iránti igény nem változott,
csak átgondoltabban kell kidolgozni a rendeletet, s úgy hatályba léptetni jövőre. A testület végül elfogadta a javaslatot, így
átmenetileg megszűnt a telekadó Várgesztesen.
Az iskola kapcsán is folynak az egyeztetések a községben, miután felmerült, hogy célszerű lenne a vértessomlói Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda tagintézményeként működtetni. Az ülésen jelenlévő Pillmann József, a német kisebbségi
önkormányzat elnöke azt fogalmazta meg, hogy a szülői értekezleten, amin ő is részt vett, nem merült fel a szülők részéről
kifogás. Véleményét így tolmácsolta: nem értünk vele egyet, de
nem kívánjuk megakadályozni.
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Kettős győzelmet ünnepelhetett a Várgesztes
Ígéretesen kezdődött a két szomszéd rivális,
Várgesztes és Vértessomló labdarúgó rangadója április utolsó napján a megye II-ben,
amire a gesztesi pálya felújítása miatt
Felsőgallán került sor. Már, hogy pontosak
legyünk, a Várgesztes szempontjából kezdődött jól, hiszen az U-19-es korosztályúak győzelemmel jöhettek le a pályáról.
Hajzer Gergő már az ötödik percben megzörgette a somlói hálót, majd Búzás Bence
talált a kapuba a 30. percben. A somlói Kovács Zsolt a 41. és 84. percben válaszolt,
végül a 86-ban a gesztesi Búzás Bence hatalmas gólt akasztott az ellenfél kapujába,
így 3:2-es győzelemmel várta a népes szurkolósereg a folytatást.
A felnőttek egy hatalmas felhőszakadás
közepette melegíthettek be, s bizony mindkét együttes trénere törhette a fejét az ös�szeállításon. A Várgesztes két játékosa eltiltás, míg a vendégek több tagja sérülés miatt
nem léphetett pályára.
Az már az első pillanatok szikrázó összecsapásaiból is látható volt, hogy nyílt, letámadásos játékra és kemény küzdelemre
számíthat a publikum. A feszültséget jelzi a
kiosztott hat sárga lap és a két kiállítás. A
szomszédvárak csapatai az első félidőben
nem tudtak gólt lőni, de a másodikban már
az 53. percben középkezdésre vonulhattak a
játékosok a gesztesi Hévizi Tamás gólját követően, aki a 82. percben duplázott, beállítva így a 2:0-ás végeredményt.

A győzelemmel Várgesztes felnőtt csapata
megerősítette pozícióját a tabella második
helyén, míg a somlóiak az ötödikek, 38
ponttal.
Jegyzőkönyv:
Várgesztes SFE-Vértessomló KSK - 2:0 (53.
és 82. perc Hévizi Tamás)
Várgesztes: Valakovics Zoltán, Szabó Csaba, Boda Henrik, Krüpl Gábor, Havelda Attila (sárga lap – 78. perc), Valakovics Gábor
(sárga lap – 79. perc), Zúggó Ákos,
Bilisánczki László, Kunyik Zsolt, Hévizi Ta-

Előkelő hely a tabellán

Nem vagyunk könnyű helyzetben annak ellenére sem, hogy beszélgetésünk idején (április 20.) a csapat a megye II. tabellájának második helyén tanyázik – elemezte a Grupo
Milton szponzorálta focisták teljesítményét
Pillmann Ferenc, a Várgesztesi Sport és Faluvédő Egyesület elnöke.
Mint az köztudott, a folyamatban lévő pályafelújítás miatt az együttes Felsőgallán
játssza hazai meccseit. A Horváth Attila vezette felnőttek a dobogó második, míg a Horváth József irányította ifik a 15. helyen tanyáznak. Utóbbinál azonban meg kell
említeni, hogy jogosulatlan játék miatt 16
büntetőpontot kaptak, ami komoly befo

más, Eigner Zsolt. Edző: Horváth Attila.
Vértessomló: Fekete Gábor, Kovács Krisztián (piros lap – 88. perc), Beringyán Zoltán
(sárga lap – 88. perc), Zink Gergely (sárga
lap – 88. perc), Tóth Lajos (sárga lap – 58.
perc), Antal István, Halász Attila (piros lap
– 88. perc), Kovács Sándor (sárga lap – 89.
perc), Pető Dániel, Schaffer Péter, Homonyik
András. Edző: Schőn László.
Játékvezető: Horváth Tibor.
Asszisztensek: Ferling Ákos és Szily Gábor.

lyással volt a lista állására.
Ami a nagycsapatot illeti, a fiatalítást követően még idő kell a teljes összeszokásra, azonban az ezüstérmes poszt jelzi, van tartalékunk – mondja az elnök. A tavaszi hat
forduló során egyetlen idegenbeli vereségünk
volt Süttő ellen, de nagy mögöttünk a tülekedés. A Dunaszentmiklós előnye 12 pont,
ami szinte behozhatatlan, aztán következünk
mi, majd Gyermely, Nagyigmánd, Vértessomló, Koppánymonostor. A felsoroltak között a különbség csak hét pont, így bármi
elképzelhető a június 19-i, utolsó fordulóig. A
dobogón szeretnénk végezni, de nem leszünk
elkeseredve akkor sem, ha ez nem sikerül, hiszen – mint említettem – fiatal még ez a csapat, sok benne a lehetőség – latolgatja a lehetőségeket Pillmann Ferenc.
Egyébként jól halad a sportpálya felújítása,
melynek költségeibe a Sport és Faluvédő
Egyesület is beszállt 3,6 millió forinttal. A beruházáshoz 7,2 milliót pályázaton nyert az
önkormányzat, ezt ötmillióval kiegészíti, így
elkészülhet a teljes gyepcsere, az automata
öntözőberendezés telepítése, valamint egy füves edzőpálya kiépítése.
Az előkészítő földmunkák befejeződtek, a locsolórendszer telepítését követően visszaterítik a termőtalajt, és május végére a füvesítés
is megtörténik, így – várhatóan – az őszi bajnoki szezon nyitányaként pályaavatóra kerülhet sor Várgesztesen.

Szöszmötöltek
Rajzoltak, hajtogattak, ragasztottak, vágtak, színeztek a Nagyhét csütörtökjén a várgesztesi
óvoda és alsó tagozatos iskola
gyerkőcei, akik a TTKSZ ESZI
(Tatabányai Többcélú Kistérségi
Társulás Egyesített Szociális Intézményei) családsegítő és gyermekjóléti szakembereinek irányításával, kreatív játszóház
keretében készítették a szebbnél
szebb húsvéti tárgyakat. Mint
Pátkai Antalné elmondta, két
kollégájával, Újvári Andreával és
Mészáros Dezsőnével elsősorban
a nagyobb ünnepek előtt (advent, húsvét) járják a kistérség
tíz településének intézményeit.
Nemcsak a gyerekek, de pedagógusaik is elleshetik ezen alkalmakkor a különböző dísztárgyak, emléktárgyak készítésének fortélyait. A kézműves
foglalkozásokon aztán közösen
készítik el a közelgő ünnepkörrel kapcsolatos díszeket és használati tárgyakat.

