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VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Hagyományőrző disznótor

Borverseny Meghívó
Tisztelt Szőlősgazdák, bortermelők, borkedvelők !
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes
tisztelettel meghívja Önt Borversenyére
2019. április 27-én 17 órára
a Várgesztesi Faluházba

Kérjük a versenyen résztvevőket, hogy
2018. évi saját termésű vagy saját készítésű
borából hozzon magával fajtánként 2X0,75
litert sötétszínű dugaszolt üvegben (a borok leadási ideje a verseny napján 16 és 17
óra között)
Szívesen veszünk Ó-bor nevezést is
Jutalmazás: oklevél
A zsűri elnöke: HORVÁTH MIHÁLY
tatai hegybíró

Hulladékudvar rend
Az érvényes lakossági hulladékszállítási és ártalmatlanítási szerződéssel rendelkező, tartozásmentes lakossági ügyfelek számára lehetőség nyílik a hulladékok hulladékudvarban
történő elhelyezésére. Az elhelyezéshez lakcím
igazoló kártya és személyigazolvány felmutatása szükséges!
Nyitvatartás:
A Regionális Hulladékkezelő Központ mellett található Dubnik-völgyi lakossági hulladékudvar:
Szerda 8:00-12:00-ig és szombat 13:00-16:00-ig
Hétfő, Kedd, Csütörtök, Péntek, Vasárnap és
Ünnepnapokon zárva.
Tatabánya, Búzavirág úti lakossági hulladékudvar:
Kedd, Szerda, Csütörtök, 12:00-tól 18:00-ig,
péntek 9:00-tól 15:00-ig és szombat 8:00-tól
14:00-ig
Hétfő, Vasárnap és Ünnepnapokon zárva.
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Korareggel gyülekeztek a Faluház udvarán március
első szombatján a település hagyományőrzői és segítőik, hogy mint már közel másfél évtizede, 14. alkalommal is felelevenítsék a svábok disznóvágásának
hagyományát.
Az önkormányzattal közös eseményen népes férfi és
asszonycsapat kezdte meg Schaffer Márton vezetésével a 140 kilós sertés feldolgozását, s, hogy milyen lendületesen ment a munka, arra bizonyíték az a közel
50 kiló kolbász, ami az asztalokon várta a sütést 11
órakor. Persze ehhez az is kellett, hogy elvégezze az
alapanyag ízesítését a 87 éves Schalkhammer Feri bácsi, aki a kezdetektől aktív részese a programnak.
Mindeközben a konyhában is zajlott az élet, rengeteg
hússal és húsgombóccal gőzölgött a 70 liternyi toroskáposzta, sült a 40 kiló hurka, s mire elkészült a 80
liternyi orjaleves, a Faluház sportcsarnokában terített
asztalok várták a délutáni vendégeket, azaz Várgesztes lakóit, akik idén is hivatalosak voltak egy kis kóstolóra.
Rising Károlyné polgármester köszöntötte a megjelenteket, köztük a képviselő-testület tagjait, valamint
a vértessomlói nyugdíjas bányászok képviselőit.

Mint azt a településvezető elmondta: öröm számunkra, hogy évszázados hagyományokat tudunk tovább
örökíteni annak ellenére, hogy az idők és körülmények állandóan változnak. Nálunk a vetés és aratás,
az állattartás és feldolgozás a természet örök körforgásával sok-sok állandóságot takar. Ugyanakkor falusi életformánk mellett a sertéstartás szinte kihalt
Várgesztesen.
- Azonban a hajdani ízek, illatok nyoma ma is igényünk, az állattartás helyett a húsfeldolgozást megtartottuk. Szeretjük tudni mi és miből kerül a család
asztalára. Amikor tradíciókról beszélünk, akkor valóban olyan fortélyokat alkalmazunk, melyeket az ükszülőktől vettek át nagyszüleink. Nem használunk
újkori fűszereket, zsírt használunk növényi eredetű
olaj helyett. A mai nap ékes bizonyítéka annak, hogy
a gesztesi svábok akkor sem ijednek meg, ha közel
200 főre kell megteríteni az asztalt vagy ennyi emberre kell főzni – fogalmazott Rising Károlyné.
A nyitógondolatokat aztán a hamisítatlan sváb disznótor finomságai követték, a jó hangulatról pedig a
Német Kultúregyesület Dalköre, valamint a helyi táncosok csapata gondoskodott.
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- Hmmm - hümmögött Apu, a rájellemző "ne szólj szám,
nem fáj fejem" hallgatással.

Közmeghallgatás

Bezzeg Anyu, aki sosem fukarkodott a dicsérettel, mi több,
az esetek zömében túlzásokba is esett, lelkendezni kezdett:
- Édes Anyukám, te egy zseni vagy! Mindig fején találod a
szöget.
Apu erről nem volt meggyőződve. Ki is kívánkozott belőle
a gyanakvó kérdés: - És a srácok mit szóltak hozzá?

Igazoltan hiányzott a szerdai közmeghallgatásról Rising
Károlyné polgármester, aki a Parlamentben aznap délután
(március 6-án) vehette át az Energiahatékony Önkormányzat díjat.

- Tetszett nekik - bizonygatta Nagyi. - Különösen a virág
neve. Miután elköszöntek, még az utcán is mondogatták,
"kankalin", és pukkadoztak a nevetéstől.
Miután elmondom férjemnek a félévszázados történetet,
benne is felidéződik a régmúlt.
- Gyerekként mi is végigjártuk a falut - fűzi hozzá. - Lementünk még az alvégbe is, bezörgettünk a számunkra idegen házakba. Volt, ahol csak 10-20 fillért adtak a locsolkodásért, de délig így is összegyűlt annyi apró, amiből
hónapokkal később, a búcsúban háromszor is felülhettünk
a sergőre.

Hamarjában megöntözöm, el ne hervadjon! - kapta elő zsebéből a kölnisüveget Apu már a kapuban, amikor megérkeztünk nagyszüleimhez húsvét hétfőn ebédre. Nagymama kacagva hárított: - Engem már meglocsolt két kisfiú...
- Kicsodák? - kérdezte meglepetten Anyu.
- Nem ismertem őket, nem számítottam rájuk, hirtelenjében azt se tudtam, mit adjak nekik - kezdett részletes beszámolóba Nagyi. - Megkínáltam őket süteménnyel, és míg
eszegették, kötöttem nekik egy-egy csokor kankalint.

Ahogy mesél, megjelenik előttem a szülőfaluja, a kanyargós utcácskák, a templom a dombtetőn, távolabb a Mátra
kéklő vonulata. Képzeletben ott repülök vele én is a körhintán, közel a felhőkhöz.
Hanem egy váratlan bakugrással visszatér az alaptörténethez, s leránt a földre.
- Elárulok neked valamit, Mókuskám - mondja kaján mosollyal. - Nem a virág nevén röhögtek azok a fiúk, hanem,
hogy locsolópénz helyett kankalinnal szúrta ki a szemüket
az öregasszony.
Négyessy Zita

A legkisebbek is megemlékeztek a forradalomról
Régóta hagyomány Várgesztesen, hogy
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékét a falu legfiatalabbjai,
óvodások és alsós kisiskolások egy
közös műsorral felidézik, majd a település főterén lévő hősi emlékműnél
róják le tiszteletüket a haza nagyjai
előtt.
Idén sem volt ez másképp, bár az esős
idő nem könnyítette meg az emlékező fiatalok dolgát csütörtök délelőtt.
A csöppségek közös dalolására így az
óvoda egyik termében került sor.
Az óvodapedagógusok és tanítónők
felvezetéséből kiderült, hogy a magyarság történetét feldolgozó énekeket nem csupán megtanították, hanem az előadást megelőző felkészítések alkalmával próbálták a gyerekek szintjén, érthetően elmagyarázni nekik, mire is emlékezünk március 15-én.
Az ünnepséget Petőfi Nemzeti dala nyitotta, majd ezt követően dalos, verses összeállítás előadásával mutathatták meg a
kicsik, ki mer a leghangosabban énekelni. A megemlékezés dalcsokrában helyet kaptak a Sarkadi Sándor: Fel, a Huszár
vagyok, huszárgyerek, a Kossuth Lajos azt üzente és a Gábor Áron rézágyúja című dalok és versek is.
Az éneklés végeztével az ovisok és kisiskolások kabátjaik után nyúltak, hogy az ünnepség zárásaként elhelyezzék a hősi
emlékműnél a saját maguk által készített, nemzeti színű szalaggal díszített piros papírszíveiket.
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igaz ez az összeg már tartalmazza a TOP-os és egyéb pályázatok forrásait is. A korszerű vízelvezetés mellett aszfaltburkolatot kap a Széna utca, a beruházás fedezete, 40
millió forint már az önkormányzat számláján van, jelenleg
folyik az engedélyeztetés.
50 millióból valósul meg az ökoturisztikai központ a régi
iskola épületében a Keltike házzal, megérkezett a 13,5 millió
forint a traktorvásárláshoz, s nem utolsó sorban a Vadászdomb, Somhegy utcák felújítására is nyert a falu 17 milliót.
A horgásztó mellett már tavaly elkészült a sportpark, és
folyamatban van egy pályázat zenei próbaterem kialakítására a faluház padlásterében. Jó értelemben vett versenyhelyzetet eredményezett a Szupergyors Internet Program,
aminek keretében a házakig elkészült az optikai gerincvezeték.
Nem utolsó sorban pedig a vár ügyében is történt előrelépés: az állagmegóvás, a víz és áramszolgáltatás korszerűsítésére 571 milliót különítettek el a Nemzeti Kastély- és Várprogram keretében.
A hozzászólások során az erdős részeken, valamint a településen kialakult hulladékszennyezés, az utak állapota, valamint a közvilágítás problémái kerültek szóba.

Az elismerésben azok az önkormányzatok részesülhettek,
amelyek sikeresen megvalósított mintaszerű energetikai beruházásokkal, ennek kapcsán pedig mérhető megtakarításokkal vagy mérhető meg¬újuló¬energia-termeléssel rendelkeznek.
A jó hírről Balázs Gabriella alpolgármester tájékoztatta a
település lakóit a Faluházban, aki prezentációjában bemutatta az elmúlt időszak eredményeit, s szólt az idei tervekről
is. Mint elhangzott, a tavalyi 251 millió forintos költségvetést követően az idén 260 millióból gazdálkodhat a falu,

Férfiak terítették az asztalokat
Hidegtálak sokaságát készítették, asztalokat terítettek a férfiak a Bányász Nyugdíjas Szakszervezet székházában, miközben társaik az ajtóban várták a helybéli és várgesztesi ünnepelteket.
A nőnapi ünnepség sikeréhez az asszonyok is hozzájárultak, hiszen több mint húszféle sós és édes süteménnyel érkeztek.
Mint azt köszöntőjében Imeli János szakszervezeti
elnök elmondta, a Nemzetközi Nőnap az egyszerű,
de mégis történelmet alakító hölgyek napja, ami azt
a küzdelmet eleveníti fel, melyet a nők évszázadokon
át vívtak azért, hogy a társadalomban egyenlő jogokkal és lehetőségekkel élhessenek. A nőmozgalom
1857. március 8-án indult útjára amerikai nők demonstrációival, akik a rossz munkakörülmények, és
az alacsony fizetések ellen tiltakoztak.
Az emelkedett gondolatokat követően, a délután további részében társalgással, beszélgetéssel, az emlékek felidézésével töltötték idejüket fehér asztalnál a hölgyek és vendéglátóik, de egy meglepetés még hátravolt, ugyanis távozáskor minden hölgy virágot kapott
ajándékba.

