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Fokozott
szarvasveszély!
Az utakon várható szarvas veszélyre figyelmeztet a rendőrség. Augusztus végétől november közepéig az országutakon, különösen az erdős, ligetes útszakaszokon számítani
kell szarvasok megjelenésére.
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Ha mégis megtörténik a baleset, a vadhoz nem szabad hozzányúlni, például lehúzni az útról, mert ha még életben
van, agancsával, harapásával vagy rúgásával sérülést okozhat. Baleset esetén a 112-es segélyhívót kell hívni és meg kell
várni a rendőri intézkedést. Az elpusztult vadállatot nem
szabad a helyszínről elszállítani, az a helyi vadásztársaság
tulajdonának számít, elvitele lopásnak minősül.

A gázolás következményei súlyosak lehetnek, nemcsak a
vadállat sérülhet, hanem a jármű vezetője és utasai is. A
vadbalesetek elkerülése érdekében az erdős környezetű utakon mindig, szürkülettől pedig más útszakaszon is ajánlott
mérsékelni a sebességet. Ha valaki állatot lát, érdemes lassítania, mert a vadak viselkedése kiszámíthatatlan, megugrásukra, gyors vágtázásukra, hirtelen irányváltásukra bármikor számítani lehet, és arra is, hogy többen vannak a
környéken.
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A tanév rendje
A 2021/2022-es tanév első napja, a tanév kezdete: 2021. szeptember 1. (szerda).
A tanév 2022. június 15-ig (szerda) tart. Ez
lesz az utolsó tanítási nap.
Őszi szünet: 2021. október 23-tól (szombat)
november 1-ig (hétfő) tart. A szünet előtti
utolsó tanítási nap október 22. (péntek), a
szünet utáni első tanítási nap pedig november
2. (kedd).
Téli szünet: 2021. december 22-től (szerda)
2022. január 2-ig (vasárnap) tart. A szünet
előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21.
(kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022.
január 3. (hétfő).
Tavaszi szünet: 2022. április 14-től (csütörtök) 2022. április 19-ig (kedd) tart. A szünet
előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).
A tanév első féléve 2022. január 21-ig tart. Az
első félévről szóló értesítőket 2022. január 28ig kell kiadni.

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

30 éves jubileum
Mintegy 280 éve annak, hogy bajorországi telepesek
érkeztek Várgesztes területére, melyről minden évben
megemlékeznek a kis faluban. A település mai lakói
tisztelettel adóznak az ősök emléke előtt, s őrzik nemzetiségi hagyományaikat.
Ennek a hagyományápolásnak egyik legaktívabb közössége a Német Kultúregyesület Dalköre, mely három évtizeddel ezelőtt alakult, s azóta aktív szereplője
nemcsak a helyi, de az országos nemzetiségi közéletnek is. A 30 éves jubileumról a Csengőnapi rendezvényen kiállítással és fellépésükkel emlékeztek meg.
Mint azt Rising Károlyné ünnepi beszédében elmondta, Várgesztesen 30 évvel ezelőtt, 1991-ben Német
Kultúregyüttes alakult. Célkitűzésük Várgesztes sváb
hagyományainak, dalainak és nyelvjárásának megőrzése. A 3 évtized alatt 637 fellépésük volt. 84 saját rendezvényt szerveztek, melyen 15 külföldi csoportot fo-

gadtak, és ők 12 alkalommal utaztak külföldre, ahol
Várgesztes hírnevét öregbítették fellépéseikkel. A szereplések és egyéb rendezvények alkalmával az eredeti
gesztesi népviseletet öltik magukra.
Megalakulásuk óta 200 dalt gyűjtöttek össze és tanultak meg. Audio kazettát és CD-t adtak ki. Nyertes
pályázataik összege meghaladta a 4 millió forintot.
- Munkásságuk során a dalolás mellett a német hagyományok egész sorát tartják életben. A teljesség
igénye nélkül felsorolok néhányat: húsvéti ételszentelés, esküvői népszokások, egyházi ünnepekhez kapcsolódó rítusok, Advent, Christkind, borszentelés, zarándok utak és búcsújárás, termény betakarítás,
szüret, befőzések, disznóvágás és étel tartósítás füstöléssel, komatál, betegek látogatása, megemlékezés a
málenkij robotra elhurcoltakra, a hősi halottakra, s
mindezek mellett az Egyesület tagjai aktívan részt
vesznek a Német Nemzetiségi Iskola és Óvoda életében
is – fogalmazott a polgármester.
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Államalapításunkra emlékeztek
Bő egy hónap alatt immár harmadik alkalommal
gyűltek össze augusztus 20-án a vértessomlói Bányász Nyugdíjas Szakszervezet székházában a közösség helyi és várgesztesi tagjai, hogy együtt emlékezzenek meg államalapítási ünnepünkről.

Szomszédban az
ország tortája
Idén Fodor Sándor budapesti cukrász kreációja, a „NAPRAFORGÓ” fantázianevű torta viselheti a Magyarország
Tortája címet, a Magyarország Cukormentes Tortája versenyt Füredi Krisztián cukrászmester nyerte a „Beszterce
rózsája” alkotásával, a finomságok 20-ától megyebeli
cukrászdákban is megízlelhetők.
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Csengőnap
Bajorországból jöttek azok a telepesek, akikre emlékezve
1994-ben a település nemzetiségi lakói népviseletbe öltözve,
lovaskocsival, csengő és harangzúgás közepette vonultak a
várrétre, így hirdetve, hogy elődeik 250 évvel azelőtt érkeztek erre a területre. Azóta minden évben megrendezik a
Csengőnapot.

Imeli János elnök köszöntötte a több mint félszáz
megjelentet, aki beszédében felidézte Szent István királyunk életének főbb fordulópontjait, és még egy
kvíz játékkal is meglepte tagtársait, amely során az
uralkodóval kapcsolatos tudásukról adhattak számot
a jelenlévők.
Az ünnepi gondolatokat követően, a hagyományokhoz híven, köszöntötték a közösség kerek évfordulós
születésnapos tagjait, s ennek kapcsán természetesen
megérkezett a hatalmas torta is.
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Csengőnap nyitóbeszédét: ezúton köszönöm meg az Önkormányzat nevében a Faluház, Iskola, Óvoda és a Hivatal
vezetőinek és munkatársaknak, hogy az elmúlt időszakban
a COVID járvány ellenére biztosították a folyamatos életet a
faluban. Megköszönöm valamennyi civil szervezetnek,
hogy lehetőségeik szerint az idei évben is segítették a faluban a közösségi életet.
Az ünnepi gondolatokat követően a településvezető és
Pillmann József a hagyományoknak megfelelően, egy-egy
Bibliával, a jubileumi Várgesztes kötettel, valamint kitűző-

A délután további részében aztán már a szórakozásé,
adomázásé volt a főszerep nemzeti ünnepünkön, a
Bányász Nyugdíjas Szakszervezet rendezvényén.
A Napraforgó-val az ítészek szerint egy igazi négy évszakos torta született, hiszen a nyári melegben a vilmoskörte
üdeségével és a hársmézes friss joghurt savanykásságával,
a hűvösebb napokon pedig, amikor melegebb ízekre vágyunk, a pirított napraforgó telt ízével és karamellizált
csokoládéval kényeztet. A napraforgó, a csokoládé, a körte és a méz „szeretik egymást”, körbeérnek az ízek, melyeket a vilmoskörte pálinka még inkább kiemel.
Az ország tortája augusztus 20. óta Vértessomlón a Krisztina Cukrászdában is megkóstolható.

Kellemes, könnyű, nem túl édes, biztos, hogy sikeres lesz!
– így jellemezte az ország tortáját a vértessomlói Jezsóné
Rieder Krisztina, a Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének régiós vezetője. Az aranykoszorús mestercukrász
augusztus 17-ére készítette el az úgynevezett „prototípusokat”, de miután a kezdetektől csatlakozott a felhíváshoz, és szerepelteti palettáján az ország tortáit, gyakorlottságának köszönhetően mind könnyebben veszi az
„akadályokat”. Idén a legnagyobb kihívást az alapanyagok beszerzése jelentette, hiszen olyan különlegességek is
szükségesek, mint például a barackmagliszt, vagy pektin,
amely a vízben oldható rostanyagok közé sorolható,
szénhidrátokkal rokon vegyület.

Ismét trükköznek
A rendőrség az utóbbi időben többször felhívta a figyelmet arra, hogy a csalók telefonon próbálják becserkészni az áldozatukat.
A telefonvonal végén banki alkalmazottként mutatkoznak be, és a beszélgetés közben kicsalják a jóhiszemű
áldozat bankkártyájának adatait, sőt a beszélgetés közben a mobiltelefonra érkező jóváhagyó kódot is.
A közelmúltban a sértettek arról számoltak be, hogy napközben kaptak egy telefonhívást, amelyben a vonal
túlsó végén lévő személy banki alkalmazottként mutatkozott be. A hívó azt állította, hogy a sértett számláján megkezdett utalást lát, és egy titkosítást szeretne kezdeményezni, amelyhez szüksége van a bankkártya
számára és a hátoldalon lévő biztonsági kódra is. A rendőrség kéri, hogy senki ne dőljön be a csalóknak!

A faluházban Rising Károlyné polgármester és Pillmann
József, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke üdvözölte a megjelenteket, akik között ott volt Waldmann-né
Baudentisztl Éva, a Komárom-Esztergom megyei Németek
Önkormányzatának elnöke, Menoniné Pillmann Teréz, a
Komárom-Esztergom megyei Német Önkormányzatok
Szövetségének elnöke, de később megérkezett Popovics
György, megyei közgyűlési elnök is.
A falu első embere megnyitó beszédében elsősorban a falu
összetartó közösségét méltatta, majd így folytatta: az ősök
hagyatéka érték, megőrzése és tovább adása kötelesség.
Csodálatos, hogy a faluba költözők mindent elkövetnek,
hogy mielőbb részesei legyenek a gesztesi életnek, benne a
sváb hagyományokkal. Az országos rendezvényeken méltatták az államalapítást, Szent István érdemeit.
- Azt tapasztalom, hogy a gesztesieket elsősorban az érdekli, hogy mi itt hogyan élünk, tud-e a falu fejlődni. Kihasználom az alkalmat, hogy a változásokról élőszóban tájékoztassak. Öröm, hogy növekszik az itt lakók száma.
Jelenleg 644 lélekszámú a település. a fiatalok sorra veszik
meg a foghíjas építési telkeket és építkezni kezdenek. A falunkat érintő, hegyről és erdőből lezúduló víz szakszerű
elvezetése miatt pályáztunk és nyertünk forrást. Most a
legtöbb vizet nem a Malom útról, hanem a Várvölgyből
kapjuk. Ezen a héten zárult le a nyílt közbeszerzés. Rövidesen elkezdődhet az Arany János utcai árokrendszer kiépítése a bolttól Hartdégen Zoltánékig és a másik oldalon
Schalkhammeréktől, Talabérékig. A csapadékvíz az Arany
János páratlan oldala házai mögötti árkon keresztül kerül
a tóba – mondta Rising Károlyné, majd így fejezte be a

vel ajándékozta meg azt a tizenegy diákot, akik az idén fejezték be általános iskolai tanulmányaikat. Szintén ajándékkal térhetett haza az az öt fiatal család, ahol az elmúlt
egy évben kisbaba született, a három negyedik osztályt
befejező tanuló, de az a hét idén ballagó óvodás is, aki szeptemberben kezdi meg iskolai tanulmányait.
Mindeközben önkéntesek szorgoskodtak a Faluház mögötti szabadtéren: a vadászok jóvoltából rotyogott a szarvaspörkölt, a horgász egyesület tagjai pedig rántott halat és
halászlét készítettek és vendégelték meg a jelenlévőket.
A délután további részében Német Kultúregyesület Dalkörének jubileumi műsora, a zeneiskola helyi tagozatának
fúvóstriója, valamint a Dancing Feet csoport látványos előadása szórakoztatta a Csengőnap résztvevőit.
Ballagó nyolcadikosok: Nyeste Patrik, Cseke Bendegúz,
Szolga Zalán, Kovács Levente, Ródé Sára, Bodnár Benedek,
Szigeti Bence, Balogh András, Pap Csongor, Pliska Gábor,
Schweighardt Zsófia.
Újszülöttek: Horváth Bence Dominik, Hartdégen Abigél,
Berta Kamilla, Eigner Bálint, Hujber Sára.
Végzős alsó tagozatosok: Huber Léna, Pliska Áron, Tropsch
Amelie.
Ballagó óvodások: Werli Fanni, Heim Pál, Mester Zoé, Eck
Marcell, Kluber Zorka, Petricsek Frigyes, Rózsahegyi Lara.

