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Közösségi disznótor

2020. MÁRCIUS

VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Közel száz vendéget köszöntött Krüpl Vilmos
alpolgármester február 22-én a somlói Nyugdíjas Bányász Szakszervezet székházában, a
közösség hagyományos disznótoros vendéglátásán.
A munkák azonban már péntek délben megkezdődtek, amikor megérkezett a 154 kilós sertés, és Krüpl Kálmán vezetésével megkezdődött
a feldolgozás.
Az összeszokott csapatot a várgesztesi kollégák
is segítették a perzselésben, bontásban, darabolásban, miközben persze előkerültek a jófajta
pálinkák is, és mint mindig, most sem volt híján a tréfa, egymás ugratása.
A férfiak a húsok előkészítését végezték, míg az
asszonyok a fűszereket, zöldségeket és egyéb
hozzávalókat tisztították, darálták, darabolták,
illetve készült a sült vér, a pecsenye a délutáni
kóstolásra. A munka jól haladt, amit az is bizonyít, hogy estére szinte minden hozzávaló
konyhakész állapotban várta a másnapi folytatást.

A rendezvények időpontja változhat!
A rendezvényekkel kapcsolatos információ:
Geiszt Róbert faluház vezető, tel: 06-20-2802425, email: geisztrob@gmail.com

A programváltoztatás jogát fenntartjuk !

napra készen: www.vargesztes.hu

Szombaton elkészült a szokásos orjaleves, a toroskáposzta, a 20-20 kiló hurka, kolbász, melyek hamarosan tepsikbe kerültek.
Fél négy körül kezdtek érkezni a meghívottak a
közösségi eseményre, amire a szakszervezet
társszerveinek tagjait invitálták meg egy kis
kóstolóra, így a helybéliek és a várgesztesiek
mellett az oroszlányi, móri és pusztavámi,
környei kollégák ízlelhették meg a finomságokat, s adomázhattak a terített asztaloknál a
régi idők széncsatáiról.
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Össznépi télűző
Hatalmas, emlékezetes bulinak adott otthont a Faluház február végén. Szülők, nagyszülők, dédik búcsúztatták együtt a telet az óvodásokkal és iskolásokkal.
A hagyományos farsangi vigasságon a kicsik maskarás felvonulással nyitották a programot, de aki azt
hiszi, hogy az idei gesztesi gyermekfarsangon mindenki a Csillagok háborúja hősének, vagy tündérkirálylánynak öltözött, nagyon téved. A gyermekek ötletes és változatos jelmezekbe bújtak, hogy nehéz

választási helyzet elé állítsák a hozzátartozókat, akik
szavazhattak is az iskolások maskaráira.
Mindeközben finomságokkal roskadásig telt asztalok
várták a résztvevőket, sütikkel és egyéb édességekkel,
üdítőkkel.
A műsort követően játékkal, szórakozással töltötték
idejüket a kicsik, akik szüleikkel együtt vettek részt a
táncos játékban, a vetélkedőkön, nem beszélve az izgalmas tombolahúzásról, amikor nagy ováció fogadta a sok-sok, gazdag nyeremény szerencséseit.
Az esemény fő látványossága azonban – mint minden
évben-, a kiszebáb elégetése volt, s mint az elhangzott,
vége télnek, várjuk a tavaszt!

Meghívó
Tájékoztatjuk Várgesztes Község Lakosságát, hogy Várgesztes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. március 3-án (kedden) 18 órai kezdettel
a Faluházban közmeghallgatást és falugyűlést tart, amelyre mindenkit tisztelettel meghív!
Napirendi pontok:
1./ Beszámoló a 2019. évi működésről
2./ Tájékoztatás a 2020. évi költségvetésről
3./ Egyebek
Rising Károlyné polgármester

GESZTESI KRÓNIKA

2

Van egy csapat!
Augusztusban még jövő időben és reménykedve írtam le a
fenti mondatot, most már nyugodt szívvel a jelen időben:
van egy csapatunk.
Az őszi idény az új csapat összecsiszolásával, ennek megfelelően hullámzó teljesítménnyel folyt, Pillmann Zoltán
(Guszti) irányításával. A játékosok nagy lelkesedéssel, akarással küzdöttek, sajnos időnként a nagy akarás indulatos
fegyelmezetlenséget is okozott, amit az új fegyelmi szabályzat nem tolerál és emiatt néha hátrányos helyzetbe is
kerültünk. Végeredményben az őszi fordulót a megye III
déli bajnokság 8 helyén végeztük 3 győzelemmel és 3 döntetlennel. Meggyőződésünk, hogy a csapatban ennél jóval
több van és bízunk benne ez a tavasszal realizálódik is, annál is inkább, mert az átigazolási időszakban több új játékos érkezett, jelenleg 29 igazolt játékosunk van, közöttük
hat (6!) gesztesi, ( és 8 somlói (!)) a korösszetétel is ideálisnak látszik, a tapasztalt veteránoktól, mint Eigner Zsolt
csapatkapitány, a nagyreményű ifjú csatárig, mint LiculKucera Dominik.

Bírósági hatáskörbe
került
A gyámhatóság helyett a bíróság
előtt lehet kezdeményezni 2020. március 1-től a gyermekkel való kapcsolattartásra vonatkozó határozatok végrehajtását, miután az Országgyűlés
2019. december 17-én elfogadta az erről szóló 2019. évi CXXVII. törvényt.
A bírósági hatáskörbe tartozó új, polgári nemperes eljárást a kapcsolattartásra jogosult és kötelezett személy is megindíthatja a határozatban
foglaltak megszegésétől számított 30
napon belül.
A bíróság azt vizsgálja, hogy a kérelmezett fél a határozatban foglaltakat
felróható módon megszegte-e. Amenynyiben ez megállapítható, a bíróság
elrendeli a végrehajtást, és egyben önkéntes teljesítésre hívja fel a felet.
Az önkéntes teljesítés elmaradása
esetén a bíróság a törvényben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja a mulasztó féllel szemben: rendőrségi közreműködést kérhet, vagy indítványozhatja a szülői
felügyelet megváltoztatását, illetve
feljelentést tehet kiskorú veszélyeztetése miatt.
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Nagy örömünkre szolgál, hogy a falu lakosságának futballszerető része az ezt megelőző időszakhoz képest nagy
létszámmal látogatta a mérkőzéseket, minden hazai mérkőzésünket a nyár folyamán Slapak Feri (Bibe) vezérletével
szépen felújított teli lelátó előtt játszottuk és még az elveszített mérkőzéseinken is tapssal, bíztatással honorálták a
küzdeni tudást. Az évégi közgyűlésünkön 10 régi-új taggal
bővült a megalakulásunkkor 11 fő alapító tagság. Szeretettel várjuk a további belépni kívánó tagokat.
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Sváb Kupa: a kecskédiek vihették haza

A Várgesztesi Önkormányzat szűkös lehetőségei ellenére
anyagiakkal is támogatja az egyesületet, így a legfőbb
szponzorunk, ez a támogatás viszont várható kiadásainknak a felére elegendő, így idei terveinkből az új mez garnitúrák vásárlását ki kell hagynunk, pedig nagy szükség lenne rá, hiszen még mindig az egykori VSFE-től megörökölt
leharcolt mezekben játszik a csapat, nem lenne jó, ha a
rosszindulatú idegen szurkolók a „rongyos gárda” jelzővel
illetnének. Ezúton is üzenem a környékbeli vállalkozásoknak: szívesen reklámoznánk nevüket megyeszerte a mezünkön viselt felirattal.
Egyébiránt pedig: Hajrá Gesztes!

Kínai módszer
az egészségért
Az októberben megválasztott új
önkormányzat a továbbiakban is
támogatja a falu civil közösségeit.
Mind anyagi hozzájárulással, mind
az ingyenes helyiséghasználattal
segíti működésüket.
Ezekkel a gondolattal köszöntötte
Katzer Ákos települési képviselő, a
gesztesi Sikeres Öregedésért Egyesület tagjait és vendégeiket a közösség
rendezvényén. ahol a 3-1-2 meridiángyakorlatok jelentőségét ismertette Tar József főszervező.
Mint azt az gyesületi elnök elmondta, a meridián torna az egészségmegőrzés, és a betegségek gyógyításának hatékony eszköze. Fenntartja
a bioenergia akadálytalan áramlását a szervezetben.
A szervezetünk öngyógyító képessége velünk született adomány. Ha
odafigyelünk a finom jelzésekre, ha
megtanuljuk a természetes módszereket, akkor nagyon sokszor megelőzhetjük a betegségeket, illetve a
már kialakult betegségeket kezdeti
szakaszukban könnyen saját magunk gyógyíthatjuk. Akik gyakorolják a 3-1-2 meridiántornát, már
megtapasztalhatták annak számtalan előnyös és gyógyító hatását, és
ők már tudják, hogy a hagyomá-

Racsmány Mihály
nyos kínai gyógyászati módszerek
nem véletlenül maradtak fenn és
használják őket több ezer éve.
A kínai egészség felfogás többek között az akupunktúrás meridiánok
létén alapszik. A Kínában elismert
biofizikus professzor, Zhu Zong
Xiang "Akupunktúra Meridiánok
Biofizikája" című könyvében bőséges bizonyítékokkal szolgál arról,
hogy a bőrünk alatt, a bőr és az
izompólyák között húzódnak ezek
az energiát közvetítő pályák, pontosan úgy, ahogy a több ezer éves
kínai orvoslás tradíciójában szerepel.
Megfelelő gyakorlással, a 3-1-2
gyakorlatok végzésével kell napi 2030 percet szánni meridiánjaink szabad energia-áramlásának biztosítására, ez szükséges ahhoz, hogy az
egészséges állapot fenntartható legyen – hangzott el a rendezvényen,
ahol a jelenlévők ki is próbálhatták
és gyakorolhatták a módszert.

Várgesztesen zárult le a Sváb Kupa teremlabdarúgó torna
18. sorozata február 8-án, s bár a felnőtteknél a negyedik
fordulóban botlott a Kecskéd, összességében az élen végeztek.
A sorozat január 18-án indult útjára Vértessomlón. Szombaton jól jött a kecskédieknek, hogy a korábbi három fordulóban szépen teljesítettek, mivel – úgy tűnt – Várgesztesen is élt a „hazai pálya előnyének” elmélete.
A házigazdák nyitásként 3-2-re múlták felül a Környét,
majd a somlóiak 4-3-ra a Kecskédet. A Környe – Vértessomló meccs 5-5-ös döntetlennel zárult, következett a
Kecskéd – Várgesztes mérkőzés, melyen az élen álló gárda
2-1-re múlta felül a vendéglátókat, a Környével azonban
nem bírtak, 4-4-es döntetlen lett a vége. A Vértessomló te-

hát 4, a hazaiak 3 ponttal futottak neki a forduló utolsó
mérkőzésének, a két csapatot zúgó bíztatás kísérte a lelátóról, hiszen míg a gesztesieket a győzelem, addig a somlóiakat már egy döntetlen is az élre repítette volna. A szomszédvár csapatának azonban nem sikerült a bravúr, hatalmas ziccereket hagytak ki, s volt, hogy a vendéglátók hálóőre a gólvonalról mentett. A meccs a Várgesztes 3-1-es
győzelmével zárult, amivel bezsebelhették a forduló elsőségét, s mivel pontegyenlőség esetén a két csapat egymás elleni eredménye számít a felnőtteknél, a Vértessomló végzett
a második, a Kecskéd a harmadik helyen, a Környének meg
kellett elégednie a negyedikkel.
A kupát a várgesztesi „botlás” ellenére a kecskédiek nyerték
el, második lett a Várgesztes, a harmadik helyen a Vértessomló és Környe osztozott.

Filmbemutató
Közel hetven érdeklődő érkezett február elején a Faluházba az Esterházy Móricról szóló
dokumentumfilm megtekintésére.
A helyi és vértessomlói közönséget Rising
Károlyné polgármester köszöntötte, s mutatta be az egyik alkotót, Forgács Józsefet,
aki a mű keletkezési körülményeiről szólva
elmondta: mint amatőr helytörténész, több
filmet is készített amikor az oroszlányi televízióban dolgozott, így került kapcsolatba
Majkkal, ami számára az örök szerelem.
- 2017-ben határoztam el, hogy feldolgozom Esterházy Móric életét. 2018-ban álltam neki a munkának, s akkor 10-15
perces kisfilmben gondolkodtam. Az anyaggyűjtés során Csákvárt is felkerestem, ahol nagyon sok anyagot kaptam az
ottami hagyományőrzőktől. Összehoztak történészekkel, előkerültek régi felvételek, dokumentumok, s végül egyórás
film kerekedett a történetből. A mű azonban azóta is folyamatosan változik, hiszen amikor egy-egy helyen bemutatom,
az ott hallott javaslatokat, tippeket is beépítem az alkotásba – fogalmazott Forgács József.
2019. április 26-án, Csákváron volt egyébként az ősbemutatója az Esterházy Péter nagyapjáról, Esterházy Móricról
szóló filmnek, melynek címe: "....mi odafent szoktunk elszámolni."

