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Közép – dunántúli Jogpontok - harmincezer megválaszolt kérdés
Több mint tizenhétezer ügyfél kereste fel személyesen azokat az irodákat, melyek
európai uniós forrás felhasználásával a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program finanszírozásával működnek a Közép-dunántúli régió 22 településén. A program célja, hogy erősítse a munkaerőpiaci szereplők jogszerű, jogkövető magatartását. A projekt szolgáltatásai bárkinek elérhetőek ingyenesen és
anonim módon.
A projekt jelenlegi szakasza, mely 2016. július 1-től működik és szeptember 30-ig
tart, 573,7 millió forint támogatást nyert el. A kimagasló érdeklődés, - országosan
a személyes ügyfélszolgálatot felkeresők száma meghaladta a százezret – nem
csak a projekt jogosultságát, de sikerét is mutatja.
Jól felkészült ügyvédek adnak felvilágosítást a munkajoggal, adójoggal, társadalombiztosítással és cégjoggal
összefüggő kérdésekben. Az ügyet megismerve személyre szabott tanácsadással, szükség esetén iratmintákkal,
iratszerkesztéssel, a jogterülettel összefüggő kiadványokkal segítik a hozzájuk fordulókat. A személyes tanácsadáson túl, több mint négy és félezren éltek az on-line, emailes és telefonos kérdezés lehetőségével is. Fontos
szempont volt a szolgáltatás kialakításánál, hogy gyorsan és kényelmesen elérhető legyen.
A nyári időszak alatt is várják ügyfeleiket a Jogpontok irodák. További felvilágosítást a www.jogpontok.hu
honlapon kaphatnak az érdeklődők.
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VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Búcsúztak
Hét nagycsoportos apróságot búcsúztattak a faluház
konferenciatermében, ahol szülők, nagyszülők, rokonok
gyülekeztek a gesztesi óvodások ballagási ünnepségére.
Pillmann Katalin intézményvezető köszöntötte a megjelenteket és ünnepelteket, akik társaikkal még egyszer
részt vettek a közös verses-dalos előadásban, hogy emlékezetes maradjon számukra az elválás, hiszen szeptemberben új élet, a betűk és számok világa várja őket az iskolapadban.
Az ünnepséget követően sem indultak haza a jelenlévők,
hanem közös játékkal tették maradandóvá a búcsút, az
asztalokra pedig zsíroskenyér, sütemény és üdítő került.
Mint megtudtuk az óvoda jelenlegi, 21 fős létszáma gyarapodni fog a következő nevelési évben, mivel a hét távozót követően 12 gyermek kopogtat nyár végén az intézmény kapuján.

Díjazott iskolások
Rajzpályázattal hívta fel a figyelmet a vízgazdálkodás fontosságára a megyei önkormányzat alapította Megyei Területfejlesztési Kft.
A vízrendezési projektekben érintett települések óvodásai és iskolás diákjai valóban kreatív és igényes pályamunkákkal
neveztek, így nem volt könnyű dolga a zsűrinek. A díjátadó ünnepségen Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke
és Juhász János, a kft. ügyvezetője gratulált az elkészült alkotásokhoz.
Az iskolás korcsoportban I. helyezett lett a Szomódi Íriszkert Általános Iskola 3. osztálya, II. helyezett a Vértessomlói
Német Nemzetiségi Általános Iskola Várgesztesi Német Nemzetiségi Tagiskolája, és III. helyezett a Rédei Móra Ferenc
Általános Iskola 3. osztálya.
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A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy az olvasói leveleket, reflexiókat rövidített formában, szerkesztve közölje.
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a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Anyagokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. ISSN: 2062-5472

Jubileumi Csengőnap
Immár 25. alkalommal rendezték meg Várgesztesen a Csengőnapot, emlékezve a németek 275 évvel ezelőtti betelepítésére,
akik annak idején lovaskocsival, csengőszóval érkeztek a településre.
A kettős jubileum előtt méltó módon tisztelegtek a szervezők.
Német nyelvű szentmisével vette kezdetét a program, ami a
községházánál folytatódott, ahol Rising Károlyné polgármester és Pillmann József, a Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke köszöntötte a megjelenteket.
- A németek betelepülésének 275. évfordulójára emlékezünk.
Csengőnapnak hívjuk ezt az alkalmat, őrizve azt a legendát,
hogy csengőszóval érkeztek a családok Gesztesre. A jubileumi
alkalommal a Német Nemzetiségi Önkormányzat állította
össze a mai programot, megtartva a német hagyományokat
– kezdte beszédét a falu első embere, aki így folytatta: egy
szimbolikus csengőt avatunk ma fel itt a község házánál, s
azért itt, hogy naponta lássuk, és gondoljunk arra, hogy 6-7
emberöltő távolságban milyen nagy elszántság, sőt bátorság
kellett ahhoz, hogy elődeink az elnéptelenedett Magyarországra érkezve új életet kezdjenek az Esterházy család tata-gesztesi
uradalmában.
- Az elkötelezettségük, a hitük és szorgalmuk a néhai Gesztespusztán biztosította a gyarapodó családok megélhetését, fejlődését – mondta Rising Károlyné, majd Pillmann Józseffel leleplezték a helybéli kovácsmester alkotását, amit Gerendai Sándor
esperes áldott meg.
Ezt követően a Faluházban folytatódott a Csengőnap, ahová
megérkezett Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő

és Popovics György megyei közgyűlési elnök is. Utóbbi nem
üres kézzel, hiszen a jubileumi rendezvény adott alkalmat
arra, hogy átadja a megyezászlót.
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Pillmann József
megnyitóbeszédében felidézte a kezdeteket, amikor 275 évvel
ezelőtt megérkeztek az első családok a területre, és megemlékezett arról a több mint félszáz honfitársáról is, akik a két világégés, illetve a malenkij robot során vesztették életüket.
Hagyomány, hogy a Csengőnapon köszöntik a község legkisebb lakóit, így idén három apróság anyukája, apukája vehette át a kicsik megérkezésére emlékeztető ajándékot. Az ünnepségen elbúcsúztatták a ballagó óvodásokat, és a negyedikes
diákokat, akik jövőre már a vértessomlói iskola tanulói lesznek. A nyolcadik osztályosok ajándéka hagyományosan egyegy biblia, és a végzősök 2011. óta egy-egy aranyozott Várgesztes kitűzőt is kapnak útravalóul, melyet Pillmann József
nyújtott át a Gesztes történetét feldolgozó kötet kíséretében, a
Várgesztesért Közalapítvány pedig a nyelvvizsgát tett fiatalt
jutalmazta meg.
A protokolláris eseményeket követően aztán a kulturális csoportok produkciói vették át a színpadot. Az óvodások és iskolások mellett felléptek a vértessomlói, környei és soroksári
nemzetiségi dalosok, a kecskédi és a helyi táncosok, s a program elmaradhatatlan részeként lépett fel a falu Német Kultúregyesületének dalköre.
A Faluházban a Hagyományőrzők által régi tárgyakból összeállított kiállítást, valamint Moser Ernő fafaragóművész „a
Svábok élete fába vésve” című kiállítását tekinthették meg az
érdeklődők, s mindeközben pörkölt és halászlé készült a kondérokban, de rétest és sült kolbászt is fogyaszthattak a jubileumi Csengőnap vendégei, akik bállal zárták a napot.
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Köszöntötték a település pedagógusait

Cikluszáró beszámoló
Rendkívül alapos beszámolóban ismertette a Német Nemzetiségi Önkormányzat tavalyi munkáját Pillmann József
elnök.
A faluházban megrendezett eseményen a Német Kultúregyesület, a Hagyományőrzők és az egyház képviselői mellett ott volt Rising Károlyné polgármester is.
Mint az elhangzott, szinte minden hónapra jutott valamilyen program. Januárban az elhurcoltakra emlékeztek kegyelettel, februárban német nyelvű színházi előadást szerveztek az óvodásoknak, majd következett a passió előadás,
amit a hagyományos borverseny követett áprilisban.
A májusi kirándulást a somlói körmenetben való részvétel
követte, és aktív részesei voltak a település egyik legnagyobb közösségi programjának, a Csengőnapnak is. Kilenc
csoport közel 150 fellépője tette emlékezetessé a Nemzetiségi
Dalostalálkozót, majd következett a Bányásznap méltó
megemlékezése.
Mindeközben megkezdték a felkészülést az idei év legnépesebb programjára, a Megyei Svábbálra is, ami nagy sikerrel
zárult. Az óvodások Márton napi programja, az adventi
koncert és a Christkindl találkozó zárta az önkormányzat
tavalyi rendezvénysorozatát.
- Gazdagabbá tettük a falu közösségi és kulturális életét,
miközben törekedtünk arra, hogy eseményeink színvonala
megfeleljen a lakosság és saját elvárásainknak – fogalma-

Hétköznapi csodák

zott Pillmann József, aki gazdálkodásukról is beszámolt.
A 3,1 millió forintos bevétel legnagyobb része az állami, a
feladat alapú és az önkormányzati támogatásokból jött
össze, és a gondos tervezésnek köszönhetően tartalékolni is
tudtak az idei évre. A legnagyobb kiadást egy laptop beszerzés, valamint az augusztusi dalostalálkozó 520 ezer forintos számlája jelentette 2018-ban.
Az elnök felhívta a figyelmet arra is, hogy az októberi választásra jó lenne, ha minél többen vállalnák fel német
nemzetiségüket, mert ha ez a létszám meghaladná a 100at, akkor 5 tagúvá bővülhetne az önkormányzat, ami a
feladatok jobb megosztását tenné lehetővé.
A hozzászólók egyöntetűen elismeréssel szóltak a Német
Nemzetiségi Önkormányzat tavalyi munkájáról, Rising Károlyné pedig külön is kiemelte a jó együttműködést, valamint további önkormányzati támogatásról biztosította a
nemzetiségieket.
gették balról. "Most akkor hová tojjak?", tanakodott a cinkeasszonyság.
Viszont a szomszédék cseresznyefája ideális választásnak
tűnt. Két hét múltán hét aprócska csőr tátogott felénk,
amikor óvatosan belestünk a nyílásba. A fiókák szeme
még zárt volt, csupán a fényviszonyok változását érzékelhették. Árnyékunktól, a hernyókat hozó gondos szülők megérkeztét gyanították az éhes madárkák. Megbeszéltük, a röpülésleckék idején nálunk vendégeskednek
majd a kutyusaik, nehogy a szárnypróbálgató cinegéknek bajuk essék.
Csak azzal nem számoltunk, hogy a májusi szakadatlan
eső az odú mélyét is eláztatja. Mind a heten odavesztek.
Lelkünkre nehezült a bánat.

Ez aztán fészek! - állapítottuk meg elismerően, miután
megkukucskálhattuk Annuskáéknál a cseresznyefa odvába rakott, pompás cinkeotthont.
Bezzeg nálunk... A gyermekáldásra vágyó kismadár a
kerti vízcsap főelzáró csövébe hordta be a fűszálakat, mohákat. Amikor észrevettük szorgoskodását, megriadtunk.
Hogyan jönnek fel majd onnan, 60 centi mélységből a sete-suta fiókák? És mi történik velük, ha felhőszakadáskor
vízzel telik meg a 10 centi átmérőjű cső? Tüstént kerítettünk egy nagyobb követ, és elfedtük a nyílást.
Óvintézkedésünket követően a konyhaablakból figyeltük
a fejleményeket. A kisvártatva megérkező cinkepár értetlenkedve toporgott. Kerülgették a tetthelyet jobbról, kerül-

A történtek után egy rozsdafarkú gyakori látogatása hozott némi gyógyírt. Szívmelengető volt látnunk, ahogy a
Picege Pórecnek nevezett madárkánk mind gyakrabban
rugózott hol a barackfánk, hol a szilvafánk ágán. Napok
teltével különös neszezésre kaptuk fel fejünket. Amikor
többedjére is megismétlődött a mediterrán vidékek kabócáinak muzsikájához hasonló cicergés, nyomozásba kezdtünk. A leleplezésben a szülőknek, és persze az általuk
szállított fincsi pókoknak zajosan örvendező fiókák is segítettek. Megpillanthattuk az esőtől, széltől, tűző naptól
is védett, a tetőgerendára rakott, biztonságos fészket.
És mikor úgy két hétre rá a pöttöm Picegék, anyukájuk
biztatására átröppentek a pár méterrel távolabbi kerítésre,
hát bizony, az maga volt a mennyország.
Négyessy Zita

Ötödik alkalommal köszöntötték a faluházban Várgesztes
pedagógusait, óvodapedagógusait és a munkájukat segítő
dolgozókat, ahol jelen volt Mosonyiné Hofer Szonja, a
somlói anyaiskola igazgatója is.
Az óvodások és iskolások kedves műsorát követően Rising
Károlyné polgármester köszöntőjében kiemelte: ennél szebb
és meghatóbb kezdetet senki nem kívánhat magának, amikor az éves pedagógus munka hatására, szülői segítséggel
megszületett ez a csodálatos műsor. Tudjuk, hogy hivatás
esetén hatalmas elkötelezettség szükséges. Várgesztes gyarapodó gyermeklétszáma, a gyorsan fejlődő világ mindig
új kihívások elé állítja a szakma képviselőit. Fontos lenne,
hogy az intézményi dolgozók oktató, nevelő munkájáról
még több személyes információt kapjanak a szülők, tovább

erősítve az egymásra épülő feladatokat.
Mint az már hagyomány a faluban, elsőként a gyerekek
köszöntötték virággal nevelőiket, majd a polgármester és
helyettese, Balázs Gabriella a virágok mellett értékes könyvvel jutalmazta az ünnepelteket. Viszló Levente „Egy cseppnyi Magyarország” című monográfiáját adták át, ami a
Vértesi Natúrpark településeiről szól.
Az ünnepséget követően a jelenlévők a Gesztesen 45 esztendeig oktató Molnár János egykori tanító emléktáblájához
vonultak, hogy leróják kegyeletüket pedagógusnap alkalmából. Rising Károlyné polgármester, valamint Balázs Gabriella alpolgármester mellett a hagyományőrzők és az iskola, óvoda képviselői helyezték el koszorúikat az emlékhelyen.

Mezítlábas apák is gyalogoltak az ösvényen
Tavalyelőtt indiános játékkal, egy éve a cowboy világ felidézésével, idén pedig furfangos feladatokkal
várták az ünnepelteket az óvoda harmadik alkalommal megrendezett Apák Napi ünnepségére.
Az apróságok köszöntőjét követően az Anyák Napi
feladatokkal egyezőket kellett megoldaniuk az erősebb nem képviselőinek. Pillmann Katalin intézményvezető invitálására a szájakat, szemeket és
homlokokat ábrázoló fotókból kellett kinek-kinek
kiválasztania csemetéjének jellegzetességeit, s összerakni a teljes képet, majd az udvaron a lepel alá bújtatott kicsik kezei alapján kellett kiválasztani a család szeme fényét.
A továbbiakban a közös játék, a mezítlábas ösvény,
az íjászat és a horgászjáték mellett a szervezők gondoskodtak a nagy hőségben a hideg üdítőről, valamint a hagymával és uborkával tálalt zsíroskenyérről is.
Az apák napja egy világi ünnepnap, Magyarországon június harmadik vasárnapján ünneplik. Az apák szerepének fontosságát számos pszichológiai tanulmány is igazolja. A 20. század elején kezdték el megtartani az anyák napja párjaként. Az apaságot és a szülői szerepet ünneplik
ilyenkor. Emlékeznek az apákra, nagyapákra és a többi férfi elődre.

