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Férfimunka volt!
Kilenc fával birkóztak meg az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai és segítőik
Várgesztesen Almási István képviselő, közterületi referens, szintén egyesületi
tag kezdeményezésére. Mint elmondta, a buszfordulónál található, körülbelül
20 méteres nyírfa harmadrészben elkorhadt, s félő volt, hogy a tetejéről a
combvastagságú ágak bármikor letörhetnek.
A többi nyolc fa, köztük 7 fenyő az épülő játszótér és a szomszédos parókia
területén „esett áldozatul”, többük teljesen elszáradt, míg két élőt azért kellett
kivágni, mert a beruházás miatt korábban már elvágták a gyökerüket, s attól
tartottak, hogy egy nagyobb vihar meggyengíti, s esetleg a térre, netán az ott
játszadozó gyerekekre dől.
A döntés megszületése és a szükséges engedélyeztetés után tehát megkezdődhetett a tényleges munka, s a hozzá nem értő az egyes fák kivágását megelőző
stratégiai egyeztetést akár bizonytalankodásnak is vélhette, ám a Cseke László irányította csapat rácáfolt e sorok írójának laikus aggodalmaira. A férfiak
hihetetlen gyakorlattal másztak, rögzítették a köteleket, kezelték a láncfűrészt, vették számba a dőlésirányt, a környező épületeket, vagy éppen kerítést, s végül a hatalmas fák szinte centire pontosan odazuhantak, ahová tervezték, sőt, az egyikre felszerelt madáretető is karcolásnyi sérülés nélkül
megúszta.
A kezdés után még nagyjából másfél óra sem telhetett el, amikor már csak a
törzsek, ágak feldarabolása várt a csapatra, tehát igazi férfimunka volt!
Almási Istvántól azt is megtudtuk: a veszélyes fák kivágásával – úgymond –
kétszeres a haszon, hiszen megelőzik a lehetséges baleseteket, károkozásokat,
a tüzelőnek való feldarabolt fákat pedig az önkormányzat a rászorulók között osztotta szét.
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TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2013. január 01-től Várgesztes településen a települési szilárd (kommunális) hulladék begyűjtését, szállítását
és ártalmatlanítását az AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. látja el.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás kötelező jelleggel igénybe veendő
szolgáltatás!
Az AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. valamennyi várgesztesi ingatlantulajdonossal szerződést köt, ennek bármilyen
okból történő elmaradása nem mentesíti az ingatlantulajdonost a díj megfizetése alól!
A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettség határidejének
elmulasztása esetén díjhátralék keletkezik, amely az
azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamattal, valamint a behajtás egyéb költségeivel
együtt adók módjára behajtandó köztartozásnak
minősül!
A település és környezetének tisztasága valamennyiünk közös ügye, ezért kérünk minden lakost, hogy a közszolgáltatást vegye igénybe, s törekedjünk Várgesztes és környékének rendben tartására!
						
Várgesztes Község Önkormányzata
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Sváb disznótor - nyolcadszor

LOMTALANÍTÁSI
FELHÍVÁS!
Értesítjük Várgesztes község lakosságát , hogy
2013. április 20-án (szombaton)
LOMTALANÍTÁS LESZ
VÁRGESZTES KÖZSÉG
TERÜLETÉN!

Felfüggesztették a zártkerti regisztrációkat
Értesítjük a lakosságot, hogy a kormány március 14-ei hatállyal felfüggesztette a földhivatalok részéről a zártkertnek minősülő ingatlanok regisztrációs kötelezettségét. Ez azt
jelenti, hogy további tájékoztatásig a földhivataloknál a zártkert-tulajdonosok a földhasználati nyilvántartással kapcsolatban sem személyesen, sem postai úton ne kezdeményezzenek ügyintézést!
GESZTESI KRÓNIKA • Közéleti és információs havilap • Lapalapító és kiadó: Várgesztes Község Önkormányzata,
2824 Várgesztes, Arany J. u 47. • Felelős kiadó: Menoni Gabriella polgármester • Főszerkesztő: Salamon Gyöngyi,
e-mail: salamongy@t-email.hu • 20/9611-833 • Hirdetésfelvétel: 20/9611-833 • Lapzárta: minden hónap 8. napja.
Megjelenik havonta 230 példányban. • Készül: Sollers nyomda - Tata, felelős vezető Belecz Zsolt - 12/124/2011.

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

2006-ban gondolt első ízben arra a
várgesztesi nyugdíjasok közössége, hogy
az ősi sváb foglalatosságok megőrzése és
felidézése nem lenne teljes, ha nem mutatnák be a sertés feldolgozásának titkait is. A
kezdeményezésnek akkora lett a sikere,
hogy március 23-án immár nyolcadik alkalommal gyűltek össze az önkéntesek,
hogy az önkormányzat támogatásával
kezdetét vegye a sváb disznótor.
A kezdetektől Schalkhammer Feri bácsi vezette a csapatot mint böllér, azonban tavaly, 80. születésnapját követően Schaffer

Márton vette át a stafétabotot, s komoly
fiatalítás is bekövetkezett, így nem csoda,
hogy aki kilenc óra körül kereste fel a faluház mögötti parkot, már csak azt tapasztalhatta, hogy rotyog az orjaleves, darálják
a kolbászba valót, az üstökben pedig főnek a hurka alapanyagai.
A segítők között ott voltak a falu asszonyai, a sportkör, a horgászok, a Várgesztesi
Vagányok zenekar képviselői, s mindenki
azért tüsténkedett a mintegy 140 kilós sertés körül, hogy délutánra a leves és toros
káposzta mellett a hurka, valamint a kol-

bász is készen legyen Gesztes lakóinak
megvendégelésére.
Megtelt négy órára a ház konferenciaterme, ahol Jezsó Pál, a klub elnöke köszöntötte a vendégeket, köztük Menoni Gabriella polgármestert, és a képviselő-testület
jelenlévő tagjait. Aztán a tánccsoport tagjainak köszönhetően elkezdődött az egész
napos munka eredményének tálalása, miközben a Várgesztesi Vagányok zenéje
szórakoztatta a hagyományos közösségi
esemény résztvevőit.
képek:www.vargesztes.hu>GALÉRIA
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A MÁRCIUSI HÓVHAR SEM VOLT AKADÁLY
Gesztesiek közös tornája a Vértessomlói Pilates Klubbal.

Nagy izgalommal várták a Várgesztesi
Pilates Klub tagjai közös tornára a vendégeket. A tomboló hóvihar ellenére háromnegyed ötkor tíz lelkes Pilates hívő érkezett
Vértessomlóról a Faluházba. Remek hangulatban szabadultak meg a vastag téli öltözéktől, hogy felöltsék a tornához illő
könnyű szerelést. A parkettás teremben
mindenki leterítette a polifolokat és takarókat. A házigazdákkal együtt tizennyolcan
feszítettek fehér pólóban, amikor Szolga
Róbert, a Várgesztes Község Önkormányzata nevében ünnepélyesen megnyitotta a
rendezvényt. Örömmel nyugtázta a Pilates
mozgalom terjedését. Reményét fejezte ki,
hogy jövőre már a tornatermet is megtöltik az egészségükért tornázó Pilates rajongók, de ha már oda sem férnek, akkor a
focipályára lehet szervezni a közös tornát.
Solymosi Antal és Müller Katalin DVD
szerzeménye segítségével 45 percen át mozogtak a résztvevők. Először a nyaki csigolyák alapos bemelegítésére került sor,
majd a váll, gerinc, derék lazítása következett. Nem maradt el a lábak, karok és hát
izmainak nyújtása, feszítése sem. Minden
gyakorlat előtt elhangzott a Pilates légzésre felszólító vezényszó: „A levegőt orrunkon át beszívjuk, a szánkon át kifújjuk,
köldökünket a gerinchez behúzzuk!”
Bemelegítés után harminc perces alap torna következett. A lábak, vállak és karok
gyakorlatai már az első tíz torna után
sokkal könnyebben mennek. A gerinc hajlítása, feszítése és csavarása kiemelt helyet
foglal el gyakorlat sorozatban. A hasizom
gyakorlatok helyes végzéséhez már több
idő szükséges, de kitartással és alapos koncentrációval húsz torna után, már ezek
sem tűnnek nehéznek, mivel az izmok
hozzá erősödnek a feladathoz, és a rendszeres tornával megnő az állóképesség. A
gerincet támasztó izmok erősítése elősegíti

a helyes testtartás kialakítását, csökkenti a
hátfájás panaszokat. Az utolsó öt perces
levetés az ellazulást szolgálja. A torna „Jó volt!” - csatakiáltással fejeződött be.
A csoportkép elkészítése után, a terem közepére összetolt asztalokat körül ülve szinte egymás szájából kivéve a szót mesélték
el Pilates élményeiket a résztvevők. Marika
már érkezéskor örömmel újságolta, hogy
eléri a lábujját. Az első sütemény elfogyasztása után beavatott a részletekbe is.
„Három gerinc és két vállműtétem volt,
mégis zsibbadt a lábam, bicegve jártam, a
cipőmet egyedül nem tudtam felvenni. A
Pilates torna hatására szinte repülök a faluban, az életem egészen megváltozott, és
csak áldani tudom a torna kitalálóját. A
cukrom is lement” – tette hozzá. „Nagyon
köszönöm a lányoknak, hogy beszerveztek” – hálálkodott Margit. „Nagyon jó a
társaság, és ma már tudom forgatni a fejem a fiúk után.” Erzsike térde még a zsibbadást is elfelejtette, és a tarkó fájásai is
sokat enyhültek mióta rendszeresen tornázik. A jó eredmények felsorolását a 79
éves János folytatta. „Én a feleségemmel
otthon is tornázom. Ha valami akadályoztat, akkor nagyon hiányzik ez a mozgásforma.” Gizi tíz éve fullad az asztmától és
gyötri a hátfájás. „Novembertől közel
negyven tornánk volt. Végig tudom biciklizni a falut fulladás nélkül, rendesen kapok levegőt, és már a hátam sem fáj. Többet tudok gyalogolni, sétálni.” Ildinek már
2002 óta gondja van a nyaki gerincével és
a keresztcsontjával. Miután bekapcsolódott a klub munkájába, rövidesen teljesen
megszűntek a fájdalmai. „A Pilates torna
valóságos csoda, és a lelkem is meggyógyult a közösségben, már nem gyötör az
egyedüllét.” Edit jól érzi magát a bőrében,
mégis szorgalmasan tornázik, mert szerinte jobb a bajt megelőzni, mint gyógyí-

tani. Ani, a Vértessomlói Pilates Klub főszervezője már a jövő szezonra gondol,
mivel a nagy érdeklődés a rendelkezésre
álló terem kis mérete miatt akár két csoport indítása is szóba jöhet.
Várgesztesen már második éve rendszeresen tornázik 10-12 fős csoport. Zsóka a
munkából fáradtan érkezik és felfrissülve
távozik a tornateremből. Sokat javult a fájós dereka. Pali arról számolt be, hogy a
műtött gerincének és a fájós térdének nagyon jót tesznek a gyakorlatok. Terikének
diáklány korától fáj a térde, amire a torna
minden alkalommal enyhülést hoz. Kati a
tornától felfrissül, nyaki csigolyái nagyon
jól érzik magukat és a hátfájása is megszűnik. Erzsike már a Pilates tornát megelőzően is szorgalmasan tornázott, a mozgás élete nélkülözhetetlen részévé vált.
Szilvia deréktáji csigolyáinak csontsűrűsége a négy éve folytatott Pilates tornának
köszönhetően jelentősen növekedett, szemben a korábbi időszakban mért csökkenő
értékekkel.
A Pilates torna meggyőző eredményeit
összegezve, megállapíthatjuk: mindenki
nyerhet, aki hetente kétszer 45 percet fordít önmaga gyógyítására. Köszönettel tartozunk Várgesztes Község Önkormányzatának, hogy a termet és a technikát díjmentesen rendelkezésre bocsátja.
A Várgesztesi Hagyományőrző Klub küldetésének tekinti a Pilates mozgalom szervezését. Célul tűzte ki, hogy minden harmincadik ember kapcsolódjon be a
mozgalomba, mint az USA-ban. Szeretné
elérni, hogy évente legalább egy új Pilates
Klub alakuljon a Vértes térségében. Mindenkit hív és vár, aki végig akar menni az
időskori egészséges élethez vezető úton.
-TJ-
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A játszótér és a
ravatalozó élvez
prioritást
118 milliós bevétellel és ugyanennyi kiadással tervezi
az idei esztendőt a várgesztesi képviselő-testület. A
22,7 milliós helyi adóbevételek legnagyobb tétele, 12
millió az idegenforgalmi adó, ami a villapark vendégéjszakáinak köszönhetően érkezik a faluba, de várhatóan magasabb lesz az összeg, hiszen az eltelt évre
is ugyanennyit terveztek, míg végül 2,5 millióval
több realizálódott.
Az általános iskola működtetése nagyjából 600 ezer
forintba kerül majd, mivel a képviselők úgy határoztak, hogy a dologi kiadásokkal járó terheket nem kívánják átadni az államnak, ezzel is kifejezve, hogy
ragaszkodnak az intézményhez. Az óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos kiadások majdnem elérik a 10 milliót, a faluházé a községgazdálkodási feladatokkal együtt meghaladják a 16 milliót.
A fejlesztési tervekben szerepel az Arany J. utcában és
a Tóparton a csapadékvíz elvezetési gondok orvoslása, a Széna utcai útfejlesztés, a falu tv működésének
ismételt beindítása, de elsőbbséget élvez az EMVA támogatással, 18,6 millióból megvalósuló játszótér befejezése és a ravatalozó felújítása. A ravatalozóra az
egyház nyújt be pályázatot, mivel kedvezőbb feltételekkel juthat forráshoz, mint az önkormányzat. Az
egyház a sírkert rendbetételére már eredményesen
pályázott, ezért a képviselők úgy határoztak, ha a
ravatalozóra mégsem sikerül támogatást szerezniük,
akkor önerőből, a sírkerti munkálatokkal egy időben
kell gondoskodniuk a rekonstrukcióról.

www.vargesztes.hu
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Bátorságért Érdemjel a
körzeti megbízottnak

A 2013. márciusi rendkívüli időjárási körülmények között tanúsított
kiemelkedő helytállása, bátor magatartása elismeréséül „Bátorságért
Érdemjelet” vehetett át Bartis Gábor
r. főtörzszászlós dr. Pintér Sándor
belügyminisztertől. Az elismerésben országszerte 16-an részesültek,
Komárom-Esztergom
megyéből
egyedül a környei körzeti megbízott.
Mint ismert, Környét és a körzet
több települését március 15-ére virradó éjszaka a hóvihar teljesen elzárta a külvilágtól, a falvakból kivezető utakat lezárták. Bartis Gábor

Tisztelt Adózók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. január 01-től Várgesztes Község Önkormányzata és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Hatósági Igazgatási Társulást hozott létre. A társulási
megállapodás alapján Várgesztes Község adóigazgatási feladatait
Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzője látja el.
A megállapodás alapján a helyi adókkal, (építményadó, telekadó,
magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó) a gépjármű adóval, és az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos ügyintézésre az alábbiak
szerint van lehetőség:
Az ügyintézés helye:
Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Adóügyi és Behajtási Iroda
2800 Tatabánya Fő tér 8. III. emelet 301-306 és 316-321 irodák
(Okmányiroda épülete)
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 13-17 óra
Szerda: 8-12 és 13-16 óra
Péntek: 8-12 óra
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és Erl Attila (Várgesztes és Vértessomló körzeti megbízottja) több
mint 48 órán át, alvás és pihenés
nélkül teljesített szolgálatot, tette a
dolgát, túl a munkakörükből adódó
feladatokon is. Munkabírásukkal,
emberi példamutatásukkal erőt adtak a bajbajutottaknak és a mentésben résztvevőknek.
Bartis Gábor – ahogy fogalmazott
– felemás érzésekkel vette át az érdemjelet, hiszen az oklevélen csak az
ő neve olvasható, ám az elismerés és
a köszönet nem csak neki, hanem a
társának, Erl Attilának is szól.

Elérhetőség:
Építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója,
gépjárműadó ügyintézés: 34/515-709, 34/515-747
34/515-700/125 mellék
Helyi iparűzési adó, Idegenforgalmi adó ügyintézés: 34/515-708,
34/515-759
Adóbehajtás: 34/515-726, 34/515-772,
34/515-700/362 mellék
Adókönyvelés kiutalás/átvezetés: 34/515-711
Fax:34/515-704
E-mail: adoiroda@tatabanya.hu
Várgesztes Község Önkormányzatának helyi adó számlaszámai
NEM változtak!
Adóbefizetéshez szükséges csekk a Várgesztesi Polgármesteri Hivatalban továbbra is beszerezhető!
Ügyintézés során kérjük a fentieket figyelembe venni szíveskedjenek!
Tatabánya, 2013. március 04.
				
Tatabánya Megyei Jogú Város Adóhatósága

