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Gyermeknap!
Június 8-án 14:30-kor várjuk a résztvevőket gyermeknapi versenyünkre!
Találkozó a Faluháznál!
Várgesztes Község Önkormányzata

Pünkösd
A Szentlélek eljövetelét
ünnepelték a keresztények. A húsvét után ötven nappal tartott pünkösd - húsvét és karácsony mellett - a harmadik legnagyobb keresztény ünnep, neve a
görög pentékoszté (ötven) szóból ered.

2021. JÚNIUS

VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Pünkösdkor három fontos eseményt ünnepelnek a keresztények: a
Szentlélek eljövetelét,
amit Jézus búcsúbeszédében megígért, az egyház alapítását és az
"egész világra kiterjedő
missziós munka" kezdetét.
A Magyar Katolikus
Püspöki
Konferencia
visszavonta a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól
adott általános felmentést, így a híveknek ismét kötelező a
szentmisén részt venniük. Ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy tartsák be a
járványügyi előírásokat az istentiszteleteken, illetve a plébániai
oktatások, közösségi
összejövetelek alkalmával.

GESZTESI KRÓNIKA • Közéleti és információs havilap • Lapalapító és kiadó: Várgesztes Község Önkormányzata,
2824 Várgesztes, Arany J. u 47. • Felelős kiadó: Rising Károlyné polgármester • Főszerkesztő: Salamon Gyöngyi,
e-mail: propagandabt@gmail.com • 20/9611-833 • Hirdetésfelvétel: 20/9611-833 • Lapzárta: minden hónap 8. napja.
Megjelenik havonta 250 példányban.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy az olvasói leveleket, reflexiókat rövidített formában, szerkesztve közölje.
Ezek az írások nem minden esetben tükrözik a szerkesztőség véleményét. A meg nem rendelt anyagok és hirdetések tartalmáért
a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Anyagokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. ISSN: 2062-5472

Meglepetés
Saját készítésű ajándékokkal lepték meg Anyák Napja alkalmából az édesanyákat, nagyikat és dédiket a gesztesi
óvodások, majd pár napra rá újabb meglepetéssel készültek.
Versekkel, dalokkal köszöntötték szeretteiket a szépen feldíszített teremben, s a kedves produkciókról
videófelvételek készültek, hiszen az ünnepeltek nem lehettek jelen a járványveszély miatt.
Ezek a zárt csoportban kerültek fel a közösségi oldalra, ahol mindenki megtekinthette csemetéjét.

Tájékoztató
A koronajárvány miatti részleges oldások ismeretében
döntünk a elmaradt vagy szokásos rendezvények: Ballagások,Csengőnap, Főzőverseny, Lovagi Játékok- időpontjáról. A lehetőségekről a honlapon, Várgesztes Facebook
oldalán és szórólapokon kapnak értesítést.
Megértésüket köszönjük.
Várgesztes Község Önkormányzata
A jelenleg érvényes szabályok:
- Nem kell maszkot viselni a közterületeken.
- Megszűnt a kijárási tilalom.
- Az üzletek és vendéglátóhelyek kötelező zárási időpontja
is megszűnt.

- Engedélyezett az egyéni és csapatsport a közterületeken.
- 50 fővel korlátozás nélkül meg lehet tartani a magán és
családi rendezvényeket.
- Korlátozás nélkül akár 200 fővel is lehet tartani lakodalmakat.
- Lehet szabadtéri rendezvényeket tartani legfeljebb 500 fő
részvételével, de az 500 főt meghaladó rendezvény csak
védettségi igazolvánnyal látogatható.
- A zenés-táncos rendezvények látogathatóak, ám ehhez
védettségi igazolványra van szükség létszámtól és helyszíntől függetlenül.
- Zárt téri rendezvény továbbra is csak védettségi igazolvánnyal látogatható (Faluház).
- A védettségi igazolvánnyal rendelkező 16-18 évesek felnőtt kísérete nélkül is mehetnek zárt térbe (pl. moziba,
étterembe).
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A védettségi igazolványt kiváltja az applikáció
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Zöld út a Keltike háznak

Bármely hazai szállodában, étteremben, vendéglátóhelyen
kötelesek ebben a formában is elfogadni.
A hatályos rendelet alapján a védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha az érintett a védettségét a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.)
Korm. rendelet szerinti védőoltást igazoló applikációval igazolja.
A védettség igazolásakor az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön
is felhívható. Az applikációt ellenőrző (szerv vagy személy)
jogosult az érintett hatósági igazolványán és az applikációban feltüntetett adatait megismerni, de azokat nem rögzítheti.
Mint ahogyan azt a Magyar Turisztikai Ügynökség is
hangsúlyozta, a mobilos alkalmazás hivatalossá tételével
mostantól azoknak sem kell lemondaniuk az utazásról, aki
még nem vehették át a védettségi igazolványukat, hiszen a
szálláshelyek, vendéglátóhelyek, fürdők és attrakciók is elfogadják a védőoltást igazoló applikációt.
Az applikáció a kártyával egyenértékű igazolást biztosít az
oltás meglétéről, azt azonban nem igazolja, hogy tulajdonosa átesett a víruson. Erre továbbra is csak a védettségi
igazolvány használható.

A hosszú élet japán titka
Bizonyára már sok ember tett fel magának ilyenfajta kérdéseket: Mi az életem értelme? Csak annyi az egész, hogy
túlélem napjaimat, vagy létezik valamilyen magasabb
küldetés az életemben?

Okinaván, a Japánhoz tartozó Csendes-óceáni szigeten
legmagasabb az átlagos életkor. A százezer főre eső százévesnél idősebb emberek száma itt a legmagasabb a földgolyón. Ebben nagy szerepe van a tudatos életmódnak
(táplálkozás, testmozgás), aminek nélkülözhetetlen eleme
az ikigai, amit a filozófusok létoknak neveznek. Okinava
lakói szerint az ikigai az ok, amiért reggelente felkelünk.
Az Okinava sziget déli részén fekvő 3000 lakosú Ogimi
településen a száz évet megélők aránya (24,55 fő jut százezer lakosra) jóval magasabb a világátlagnál, és ennek oka
a hihetetlen életöröm, ami az itteniekből árad, és ami
hosszú és élvezetes életüket kormányozza. Életvitelük
fontos elemei: a barátságok folyamatos ápolása, az egymást segítő csoportos munkák, a könnyű ételek, a megfelelő pihenés, a könnyed testgyakorlás, mégis az életöröm a

Az EESZT applikáció letölthető Androidos és iOS-es mobiltelefonokra, a szolgáltatóknak és az oltottaknak is ingyenes.
fő oka annak, hogy ilyen sokáig élnek, hogy minden hajnalt megünnepelnek. Az életöröm pedig nem másból fakad, mint a személyes ikigaiukból. Aki megtalálja a saját
ikigaiát, annak már mindene megvan a hosszú és boldog
évekhez!
Az ikigai tíz törvénye
1. Maradjunk mindig aktívak, sose nyugdíjazzuk magunkat. Aki felhagy azzal, amit szeret, és jól tud csinálni, az
elveszíti élete értelmét. 2. Fogadjunk mindent nyugalommal. A sietség mindig fordítottan arányos az életminőséggel. 3. Ne együk magunkat dugig. A hosszú élet szempontjából a kevesebb gyakran több. 4. Vegyük magunkat
körbe jó barátokkal. 5. Hozzuk magunkat formába a következő születésnapunkra. 6. Mosolyogjunk. A szívélyesség barátokat szerez, és mi magunk is ellazulunk tőle. 7.
Keressünk újra kapcsolatot a természettel. Bár az emberi
lények többsége már városokban él, mégis alaptermészetünk, hogy összeolvadjunk a természettel. 8. Mondjunk
köszönetet. Adjunk hálát az őseinknek, a természetnek,
ami levegőt és élelmet ad nekünk, barátainknak és a körülöttünk lévő embereknek, mindazért, ami fényt hoz napjainkba, és amitől boldogok vagyunk, hogy élhetünk. 9.
Éljünk a pillanatnak, a pillanatban. Ne siránkozzunk a
múlt miatt, és ne féljünk a jövőtől. 10. Kövessük ikigaiunkat. A szenvedély mindenkiben ott szunnyad: ez a tehetség ad értelmet napjainknak, és ösztönöznek arra, hogy a
lehető legjobbat hozzuk ki magunkból, egészen életünk
utolsó pillanatáig.
Dr. Tar József, a Sikeres Öregedésért Egyesület elnöke

98 millió forintos plusztámogatás érkezik a várgesztesi
Keltike Ház megvalósítására az ökoturisztikai központ létrehozására a korábban megítélt ötvenmillió
Ft-os TOP-támogatás mellé.

A ház külső részén bakancsmosót, illetve fedett pihenőhelyet, pénzbedobós zuhanyozási lehetőséget, babapelenkázót alakítanak ki. Az épület a faluházzal
együtt munkahelyeket is teremthet a falubelieknek.

A színpompás tavaszi erdei virágról elvezett létesítmény térségi jelentőségű csomópont lehet a természeti – geológiai értékek és a helyi történeti hagyományok megismeréséhez. A Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programból (TOP) három éve elnyert ötvenmilliós forrásból a tervekhez képest szerényen valósulhatott volna meg az interaktív intézmény. Az immár közel 150 millió forintosra bővült büdzséből
komoly attrakció készülhet – tájékoztatott Popovics
György, a megyei közgyűlés elnöke.

A turizmus szezonális ingadozásának csökkentése érdekében a Keltike Ház – a hétfőket leszámítva – az év
minden napján elérhető lesz. A tervek szerint évente
legalább 3-4 alkalommal turisztikai rendezvények
csalogatják majd az érdeklődőket. Ezek közül kiemelésre érdemes a Várgesztesi Ökotúra, a Natúrparki
Nap, a Keltike Virágzás Túra és Élet a Vértesben Rendezvénysorozat.

– A falu közepén régóta üresen álló épületben 230
négyzetméter szolgálja majd a látogatókat, méghozzá
interaktív módon, korszerű applikációkkal. A Keltike
Házban lesz kiállítás a Vértes élővilágáról, kihelyezett
geológiai, környezetismeret és földrajzi órákat lehet
tartani – mutatja be örömmel az elképzeléseket Rising
Károlyné, Várgesztes polgármestere.
Az ökoturisztikai központ multifunkciós lesz: kiállító- és rendezvénytérrel is rendelkezik majd. Helyet
kapnak benne családbarát pihenő- és kiszolgáló helyiségek, vizesblokkok, tárolók, irodák is.

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

