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Ford kisbusz szolgálja a település lakóit
Augusztus 11-én Rising Károlyné polgármester ünnepélyes keretek
között vette át Várgesztes új kisbuszát, amire a Magyar Falu Program keretében pályázott a település.
A korszerű falubusszal több fontos feladatot is ellát a falugondnok
szinte minden korosztályt érintve:
- naponta étel hozatal és házhoz szállítás az óvodások, iskolások,
felnőttek és szociális étkeztetés címen,
- betegek szállítása vizsgálatokra, rendelőkbe és gyógyszerkiváltás,
- bevásárlás idősek részére,
- beszerzések bonyolítása az intézmények számára,
- óvodás gyermekek szállítása úszásoktatásra, színházba, versenyekre,
- civil szervezetek, sportolók, hagyományőrzők, dalkör, tánccsoportok, valamint a Várgesztesért Közalapítvány használhatják rendezvényekre való utazáshoz.
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VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Gurult a söröshordó Gesztesen

Sikeresen pályázott Várgesztes a Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése című kiírásán is, amit a
parkosítás után, hamarosan birtokba vehetnek az apróságoknak.
Tisztelt Olvasó!
Anyagtorlódás miatt több írás nem fért bele jelenlegi számunkba! Ezeket következő újságban olvashatják!
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Bár a veszélyhelyzet miatt jókora késéssel, augusztus végén
mégiscsak összegyűltek a falu lakói, hogy együtt ünnepeljék Várgesztes legnagyobb közösségi eseményét, a Csengőnapot.
Ezt azonban megelőzte egy másik ünnepi esemény, a Széna
utca útavatója. Mint arról beszámoltunk, a projektre eredetileg elnyert összeg 40 millió forint volt, de a közbeszerzési
eljárás során a legkisebb ajánlat is meghaladta az 59 milliót.
Ezért pótlólagos forrásért fordult az önkormányzat a regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkársághoz. Az onnan érkező 12 milliót egészítette ki a falu
saját önerejével, több mint 7,6 millióval. Az útfelújítással
párhuzamosan került sor a vízkormányzási és vízrendezési feladatok elvégzésére is.
Sági Richárd vezetésével a vértessomlói művészeti iskola
várgesztesi tagozatának trombitás növendékei vezették fel a
jeles eseményt, amelyen elsőként Veres Zoltán megyei jegyző köszöntötte a jelenlévőket, aki beszédében hangsúlyozta: a megyei önkormányzat kiemelt figyelmet fordít arra,
hogy a területfejlesztési forrásokból lehetőség szerint minden kistelepülés részesülhessen.
Rising Károlyné polgármester avatóbeszédében felidézte a
beruházás történeti előzményeit is. Mint azt elmondta, az
Esterházy család Tata-gesztesi uradalmában területe védelmére övárok-rendszert létesített, ami az évtizedek során
megtelt hordalékkal, kotrása elmaradt. A régi mezőgazdasági munkák alkalmával a természetes vízfolyást megtartva gazdálkodtak a gesztesiek. Eltűntek az árkok a földterület középső pontjain, erre a területre építették a házakat. A
művelhető terület közepén árok nélküli utat létesítettek. A
víz ereje, az árok nélküli utca, a terület rendezetlensége egyre több védekezési költséget rótt a falura és egyre hangosab-

ban követelték a változást a lakók. A lezúduló víz a Széna
utcában kimosott kavicsos út a falu központig sárlavina
képében jelent meg minden évben.
- Az elmúlt időszakban a Széna út környékére fordítottuk
időnket, energiánkat és a falu tartalék pénzét. A fejlesztés
következő szakaszával fogjuk elérni azt, hogy a fő utcánk,
az Arany János utca nem lesz tele a Malom útról, a Várvölgyről leömlő sárral, hordalékkal – fogalmazott a polgármester.
Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő szintén
méltatta a beruházást: Gesztes jó gazda módjára, több mint
12%-os önerőt tudott hozzátenni a Széna utca felújításának költségeihez. Jó azt hallani, hogy egyre több kistelepülés vezetője számol be arról, hogy önerőt tudott biztosítani
a nagy volumenű fejlesztésekhez. A megyei önkormányzat
vezetése pedig nem hasra ütve osztotta szét a TOP-os forrásokat, hanem a településvezetőkkel egyeztetve, több fordulóban döntött a támogatott projektekről. A megye egyébként élen jár a TOP-os pénzek lehívásában, megfejelve 9
milliárddal a tervezett 23 milliárd forintot.
Az protokoll megszólalásokat követően került sor a nemzeti színű szalag átvágására, majd a klasszikus hagyományoknak megfelelően egy söröshordó gurításával avatták
fel immár hivatalosan is a Széna utcai beruházást.
A jelenlévők ezt követően vonultak a Faluházba, ahol a
Csengőnap programja keretében folytatódott a program.
Szintén hagyomány, hogy ezen alkalommal köszöntik a
község legkisebb lakóit, így hét apróság anyukája, apukája
vehette át a kicsik megszületésére emlékeztető ajándékot
(az idén születettek: Sumbszky Fanni, Pillmann Dávid
Legend, Rieder Bíborka, Pillmann Dóra Zselyke, Kluber
Nadin, Sugár Levente, Kun Emília). -- folytatás a 2. oldalon
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Az ünnepségen elbúcsúztatták a ballagó óvodásokat (Eigner
Emma, Licul-Kucera Lili, Schaffer Huba) és a végzős diákokat (Bátki Zsombor, Busz Bence, Menoni Zorka). A nyolcadik osztályosok ajándéka hagyományosan egy-egy biblia,
akik 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 fiatalokat jutalmazta meg. A nemzetiségi önkormányzat elnöke megemlékezett arról is, hogy az ősök 276 évvel ezelőtt telepedtek
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le ezen a területen, amit Moser Ernő fafaragó örökített meg,
s amit a jelenlévők is megtekinthettek a színpadon.
Sajnos többen nem tudtak részt venni a rendezvényen, nekik az önkormányzat juttatja el az ajándékokat.
A „hivatalos” eseményeket követően aztán a kulturális csoportok produkciói szórakoztatták a falu lakóit és vendégeit.
Felléptek az ifjúsági és a felnőtt táncosok, valamint Várgesztes Német Kultúregyesületének dalköre. A Faluház mellett felállított asztaloknál pedig vadpörkölt, halászlé, rántott hal és ízes rétesek várták a Csengőnap résztvevőit.

Új plébános érkezett
Megszerettem Önöket, de most így alakult az élet. Új plébános érkezik, egy fiatalember. Megismertem őt, együtt
dolgoztunk Csákváron, sokat beszélgettünk, és mondhatom, nagyon tiszta szívű, fogadják őt szeretettel!
– Ezekkel a gondolatokkal köszönt el a hívektől Gerendai
Sándor. A csákvári esperes majdnem két évig szolgált plébánosként Környe mellett Vértessomlón és Várgesztesen is.
Gerendai Sándort új plébánosként augusztus 1-jétől Visnyei László káplán követte Környén, Vértessomlón és Várgesztesen (képünkön). A káplánt 2017 júniusában szentelték fel, 2017. és 2019. között Székesfehérváron, 2019-től
Csákváron szolgált.

TRX Várgesztesen
A TRX tulajdonképpen a funkcionális edzések családjába
tartozik. Ami annyit tesz, hogy javítja az állóképességet és
a testet a mindennapi élet kihívásaira készíti fel.
Itt nem az izomtömeg növelése a cél, gépek helyett a saját
testünk használjuk ellenállásként. Az eredmény pedig a
harmonikusan kidolgozott izomzat a test egészén. Ebbe
bele tartoznak az úgynevezett “core” izmok (ágyéki gerinc
szakasz) is, amely gerincünk stabilitásában alapvető fontosságú. Éppen ezért annyira sikeres eszköz a TRX kötél
ma a rehabilitációban is.

5 éve kezdték el páran Rieder Mónika sportoktató és TRX
trainer irányításával ezt a sportot űzni. Mára szép számú
csapattá forrta ki magát, így edzéseik száma is heti háromra nőtt. Az egyedi edzésterveket a szakember a résztvevők fittségi szintjének megfelelően állítja össze.
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Három apróságot búcsúztattak
A vírusveszély igencsak felborította az intézmények programterveit, és ez így volt a gesztesi óvodában is, ahol augusztus közepén rendezték meg a tavasszal elmaradt ballagást.
Szülők, nagyszülők, rokonok gyülekeztek az intézmény
szépen feldíszített udvarán, ahol ott volt Rising Károlyné
polgármester is.
Az ünnepségen Pillmann Katalin óvodavezető köszöntötte
a megjelenteket és ünnepelteket. Három nagycsoportos
gyermeket búcsúztattak társaik, akik még egyszer részt
vettek a közös verses-dalos előadásban, hogy emlékezetes
maradjon számukra az elválás, hiszen szeptemberben merőben új élmények, feladatok várják őket az iskolapadban.
A megilletődött ballagók virággal köszönték meg a pedagógusoknak az együtt eltöltött éveket, a szép emlékeket, majd
a jelenlévő szülők, rokonok ajándékokkal, virágokkal köszöntötték a hamarosan iskolás csemetéket.
Aztán levegőbe emelkedtek a kicsik vágyait jelképező lufik,
de még nem indultak haza a jelenlévők. Az asztalokra került a zsíroskenyér, a sütemény és az üdítő, és persze előkerült sok-sok játék is, hogy közös élményekkel, beszélgetéssel, mókázással teljen a három ballagó utolsó oviban töltött
napja.
Mint megtudtuk a három apróság mellett, ketten költözés
miatt hagyták el az intézményt, így lesz hely az újonnan

érkező hat aprótalpúnak. A jelen állás mellett, 25-en kezdik
meg szeptemberben az új nevelési évet Várgesztesen.

Több mint 4 kilós volt a legnagyobb

Lényegében ezt a csak kis helyet foglaló, mobil hevedert amit sokoldalú felhasználhatóság jellemez -, szinte bárhová fel lehet rögzíteni. Bár mi várgesztesiek szerencsések
vagyunk, mert nyáron erre egy professzionális sportparkban van lehetőségünk, csodás környezetben. Továbbá
azért, hogy a tél beköszöntével a Faluház ad otthont nekünk – nyilatkozta Rieder Mónika.

Kedvezményes, energiatakarékos izzóvásár Várgesztesen!
Tallódi Lajos és felesége kedvezményes energiatakarékos izzó vásárt tart szeptember 15-én (kedd) 9 és 12, valamint
szeptember 18-án (péntek) 14 és 18 óra között a várgesztesi Faluház parkolójában. A hagyományos foglalatú (E27) és
(E14) energiatakarékos, led-es izzókat a várgesztesi nyugdíjasok 100 Ft/db áron vásárolhatják meg, a nem nyugdíjas
korúak 200 forintért darabját. Éljen a rendkívüli akció lehetőségével és spóroljon az áramszámlán is!

Idén nem lesznek lovagok!
A koronavírus miatti bizonytalan helyzet okán az Önkormányzat leállította
a 2020. szeptember 12-re tervezett Várgesztesi Lovagi Játékok szervezését.
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az idei Lovagi Játékok rendezvénye elmarad.
Megértésüket köszönjük!
Várgesztes Község Képviselő-testülete

Tizennégy csapat 28 pecása fogott botot a gesztesi horgászegyesület hagyományos, 24 órás versenyén.
A kiadós délutáni zápor, és a hűvös éjszaka sem gátolta az indulókat a jelek szerint, hiszen a 8 órai zárásnál 81 kilós
összfogásról számolhatott be Rieder Roland egyesületi elnök, aki azt is elmondta, a közelmúltban telepítettek mintegy 2
mázsa pontyot a festői tóba.
Rendesen mozgott a kapásjelzője az első három helyezett csapatnak is, hiszen hatan 20 darab halat fogtak ki, amelyek 37
kilót nyomtak.
Az eredményhirdetésnél aztán már a konkrét számokat is ismertette Rieder Roland:
1. helyezett: Schaffer Márton és Schaffer Ervin (12 db hal – 15 kg)
2. helyezett: Katzer Ákos és Péter Dávid (4 db hal – 12 kg)
3. helyezett: Rising Károlyné és Pillmann Imre (4 db hal – 10 kg)
A verseny legnagyobb fogásáért Péter Dávid vehette át az elismerést. Ő egy 4,25 kilós amúrt fogott.

