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Lesz egy csapat!
2018 augusztusában fekete hete volt
Várgesztesnek. Meghalt plébános urunk,
bezárt a kocsma és feloszlott a futballcsapat.
Mint ismeretes a játékosok egy kis csoportja pár nappal a bajnokság kezdete
előtt ultimátumot intézett a vezetőséghez: vagy elküldjük az edzőt, vagy ők
távoznak. Minthogy az előbbire nem
voltunk hajlandók, a hátralevő néhány
nap alatt viszont lehetetlen volt új játékosokat igazolni, úgy döntöttünk,
hogy visszalépünk.

2019. AUGUSZTUS

VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Sarlós Boldogasszony napja

Visszalépünk, de elhatároztuk: az egy
éves szünetet arra használjuk, összetoborzunk egy Várgeszteshez jobban kötődő, jó szellemű, igazi közösséget alkotó csapatot. Az egy év letelt és hála a
kemény szervezői munkának, amiben
lehetőségei szerint mindenki részt vett,
úgy tűnik, sikerült. Jelenleg már 17 igazolt játékosunk van, az elkövetkező hetekben még kb. tíz érkezése várható,
legnagyobb részt egykor itt játszó, de
valamennyien erősen Geszteshez kötődő fiatalok.

Komárom-Esztergom megyében öt drón is segíti a parlagfűvel szennyezett
területek felderítését, a földhasználóknak pedig kötelességük folyamatosan
ellenőrizni és megakadályozni a növény virágzását.
Az utóbbi években az időjárás kedvezett a parlagfű növekedésének, ezért a
gyomnövény elleni védekezési feladatok végrehajtása országos szinten is
egyre hangsúlyosabb szerepet kap. Míg megyénkben 2016-ban összesen
90 hektár területen végeztek parlagfű felderítést, addig 2017-ben 384 hektár, 2018-ban pedig 566 hektár területet vontak ellenőrzés alá.
Az állampolgároknak lehetőségük van telefonon, levélben, személyesen,
vagy a Parlagfű Bejelentő Rendszeren keresztül online megtenni a gyomnövény észlelését. A bírság összegét az ügy összes körülményét mérlegelve
állapítják meg, melynek során elsősorban a terület elhelyezkedését, a parlagfűvel fertőzött részek nagyságát veszik figyelembe. Az utóbbi években
jelentősen növekedett az ellenőrzések hatékonysága, a felderített esetek
száma.

Az edzőt illetően nem volt könnyű dönteni, de végül is több lehetőség közül
ingadozva, némi rábeszélés hatására
Pillmann Zoli (Guszti) vállalta. Ez nagyon jó megoldásnak látszik, hiszen
amellett, hogy kiváló szakember, az
összes játékos körében egyöntetű népszerűségnek örvend, nem véletlenül. A
gond az, hogy eddig Ő volt egyszemélyben a szakosztályvezető és szertáros is, ez így kissé túl soknak látszik.
Beneveztünk tehát a 2019/2020-as bajnokságra, augusztus elején három előkészületi meccset játszunk és 18-án
kezdődik a bajnokság. Mindenkit szeretettel várunk a felújított tribünre!

Hajrá Gesztes!

						
Racsmány Mihály
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A Vértessomlóra telepített hívek 1734. szeptember 7-én
fényes körmenetben vitték a Szűz Anya kegyképét a magyaróvári kapucinusok templomából a településre.
Az elmúlt századokban e kép előtt imádkoztak a község
és a környék hívei. Erre emlékezve rendezték meg immár
tizenegyedik alkalommal a Sarlós Boldogasszony-napi
búcsút, melyre közel ezren érkeztek többek között Várgesztesről, Oroszlányból, Kecskédről, Tarjánból, Szomódról, Alsógalláról, a főváros környéki településekről,
sőt, a Felvidékről is.
A zarándokokat koradélelőtt a kápolnánál Igó István
polgármester Hartdégen Márton világi elnök és Batin Péter, az esemény egyik főszervezője fogadta, akik között
ott volt Popovics György megyei közgyűlési elnök mellett Rising Károlyné várgesztesi, Beke László környei és
Nagy György szomori településvezető is.
Fél tízkor indult a menet Spányi Antal megyéspüspök
vezetésével, élén a Mária kegykép zászlajával, hogy végigjárva a falut, a templom melletti réten felállított rendezvénysátorhoz vonuljanak, amely már évek óta kicsinek bizonyul, így a rendezők az árnyas fák tövében is
biztosítottak ülőhelyet az érkezőknek.

A Spányi Antal a szentmise során többek között arra
hívta fel a figyelmet, hogy Isten nagy ajándéka a gyermek, melyet áldásként ad, s melyet áldásként kell fogadni. Szeretettel kell hordozni és világra hozni, szeretettel
kell felnevelni és tanítani hitre, emberségre, becsületre és
tisztességre. Mindarra, ami oly mélyen hozzátartozik
életünkhöz.
Idén a búcsú keretében 13 új hálaszívet áldott meg a püspök, amelyeket a született gyermekek családjai kérésére
készíttetett az egyházmegye, a gyermekek nevével és
születési dátumával.
A szentmisét litánia követte, majd Zelei György tartott
élménybeszámolót zarándokútjáról, aki Mariazellből
március 29-én indult a Mária úton, hogy 61 napos, pihenőnap nélküli gyaloglást követően, 1460 kilométert
megtéve érkezzen a Csíksomlyóra.
A délutáni kultúrprogramot a szomódi fúvószenekar
koncertje nyitotta, majd a helyi nemzetiségi dalkör, valamint a somlói nemzetiségi gyermektánccsoport szórakoztatta a szép számban jelenlévőket, a búcsút pedig
Gerendai Sándor esperes szentmiséje zárta.
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Beutaló
Nem gubbasztok itt tovább - szánta el magát az Öreg,
és felkerekedett. Gondosan bezárta az ajtót, s miután
az az "átkozott" lift már megint nem működött, jobbjával a lépcsőkorlátba kapaszkodva, baljával a botjára
nehezedve tette meg az utat az ötödik emeletről az
utcáig.
Két éve élt egyedül, akkor hagyta magára a felesége, s
ment el oda, ahonnan Jézuson kívül még nem jött
vissza senki. Eseménytelenül teltek napjai. A televízió
unásig ismételt sorozataival már torkig volt, a rádió
műsoraival szintúgy. Az egyetlen színfoltot a szociális
étkezdéből érkező ebédszállító jelentette, és a
kindertojás-jellegű titok: - Ugyan ma mit rejt a kétszintes ételhordó?
A fiáékra nem lehetett panasza. Bár az ország másik
felébe sodorta őket az élet, a jeles ünnepeken mindig
meghívták magukhoz, s hetente felcsörgették telefonon: - Aztán, hogy van, Apu? Az Öreg, késleltetve a
választ, ilyenkor mindig arra gondolt, "lennétek an�nyi idősek, mint én, majd megtudnátok!", de inkább
azt felelte: - Remekül.
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Az utcán bandukolva egyetlen ismerőssel sem, csak
babakocsit tologató anyukákkal találkozott. A régiek
közül, akikkel hajdanában, még fiatalon költöztek a
lakótelepre, sokan meghaltak, vagy valami otthonban
várják a halált. A rendelőintézet várótermében se látott senkit, akivel érdemesnek tartotta volna szóba
elegyedni. Az orvosnak nem kellett magyarázkodnia.
Épp csak megpendítette, mit szeretne, a doktor már
írta is a beutalót.
Utóbb a meny ötlete volt, utazzanak el a hétvégén ők
is, meglepetésszerűen a gyógyüdülőbe, látogassák
meg az Öreget. Csendes pihenő idején érkeztek a távoli városba. Keresték az apjukat a szobájában, aztán a
gondozott park árnyas fái alatt, az ultizó beutaltak
között, még a tündérrózsás, aranyhalakkal teli tavacskánál is. Nem lelték sehol. Végül a recepciós bizonytalannak tűnő tanácsára átsétáltak a szabadtéri
fürdőhöz.
S ott, a gyógymedencében meglátták őt. Két nevetgélő asszony társaságában. Úgy dalolt az Öreg, akár a
csalogány. De nem ám a vele korúnak, hanem a még
szemrevaló lányának.
Négyessy Zita

Koncertezett a Dallam Zeneiskola
A Dallam Alapfokú Művészeti Iskola 1995-ben alapított művészeti iskola, mely 9 évig magánszemély fenntartása alatt
tevékenykedett, majd 2004-től a Dallam Alapítvány fenntartói hatásköre alatt működik.
A Ludányi Tamás vezette intézmény többek között eljuttatta a hangszeres zene szeretét Tatabánya-Kertvárosba,
Felsőgallára, Vértessomlóra, Várgesztesre és Csákvárra is. A tehetséges fiatalok pedig megjelentek a szimfónikus-, valamint fesztivál fúvószenekarokban, a bigbandben, valamint a sramlizenekarokban.
A gesztesi tagozat fiataljai rendre fellépnek a helyi rendezvényeken Sági Richárd karnagy vezetésével. Ilyen a hagyományos adventi koncert, vagy mint legutóbb is, Csengőnapon a szimbolikus csengőavatáson, illetve ezt követően a kulturális műsort nyitó nagyzenekari koncerten.

Népszerű volt a nyári tábor
Közel 70 fiatal töltött júliusban tartalmasan egy-egy hetet a gesztesi önkormányzat által támogatott nyári táborban – tájékoztatott Geiszt Róbert, a Faluház vezetője.
Idén is az 5-14 év közötti gyerekek jelentkezését várták, és mint minden évben, komoly volt az érdeklődés. A helyieken
kívül többen érkeztek a szomszédos Vértessomlóról is az igazán gazdag programmal összeállított vakációra.
A Kovács-Dunai Irén és Bonnárné Váradi Erika vezette első turnusban a kirándulások, kézműveskedések, vetélkedők,
sportversenyek mellett olyan különlegességek is szerepeltek a programban, mint a jóga, vagy a horgászás, de talán a legnagyobb népszerűségnek a lovaglás bizonyult, ami minden csoportban megörvendeztette a gyerekeket.

Ludrik Angelika kiállítása Móron, a Móri Borvidék
TDM Turisztikai Információs irodájában
A tárlat megnyitóján Rising Károlyné polgármester köszöntötte a jelenlévőket:
Ünnep ez az alkalom, amikor
Mór és Várgesztes együttműködésének, bontakozó kapcsolatának első közös rendezvényén köszönthetem a móriakat
és a várgesztesieket.
A bontakozó kapcsolatok tele
vannak várakozással, bizakodással. A Déli –és az Északi Vértes azonos tájegysége, természeti adottságaink, történelmi
hagyományaink és kulturális
közösségeink vezettek ahhoz, hogy újra élesszük közös dolgainkat. Korábban jól bejárható távolságnak ítélték ezt kölcsönösen, mert akár lovaskocsin egymás eseményeire, bálokra, vásárokra eljutottak. A természet
szerető móriak gyakran jöttek hétvégi vagy iskolai túrázása a Gesztesi várhoz. A házaknál megrendezett
lagziknál, (és a hajdani kocsmában) mindig volt móri ezerjó.
A világ kitágult, sokszínűsége járművekkel messze repít bennünket, de ne felejtsük el, hogy az is lehet szép,
ami közel van.
Fiatal tehetség, Ludrik Angelika képeivel mutatkozunk be. Egyben ezúton is meghívunk minden móri lakót
szept.7-re, a Várgesztesi Lovagi Játékokra. Polgármesterként az emberi kapcsolatok elmélyítése a célom.

