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Így szavaztunk
Minden eddiginél kevesebb szavazót érdekelt Magyarországon, hogy kik képviselik hazánkat az Európai Parlamentben. Kétharmadunk érezte úgy, hogy nincs számára
tétje a szavazásnak. A Fidesz-KDNP 12, a Jobbik 3, az MSZP
2, a Demokratikus Koalíció 2, az Együtt-PM 1, az LMP 1
képviselőt küldhet Brüsszelbe. A vasárnapi európai parlamenti (EP-) választáson, a Nemzeti Választási Iroda (NVI)
adatai szerint, a szavazatok 99,99 százalékának összeszámlálása után a pártokra leadott szavazatok száma a
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következő:
FIDESZ-KDNP – 1.191.163 szavazat (51,49 százalék), JOBBIK
– 339.501 (14,68 százalék), MSZP – 252.494 (10,92 százalék),
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ – 225.762 (9,76 százalék),
EGYÜTT-PM – 167.012 (7,22 százalék), LMP – 115.957 (5,01
százalék), A HAZA NEM ELADÓ – 12.107 (0,52 százalék),
SMS – 9.263 (0,40 százalék).
Várgesztesen az 504 jogosultból 165-en jelentek meg az
urnáknál (32,74 %). A 164 érvényes szavazat így oszlott
meg: FIDESZ-KDNP 48,17 %, MSZP 8,54 %, JOBBIK15,24 %,
DK 4,48 %, Együtt-PM 15,85 %, LMP 6,71 %, A HAZA NEM
ELADÓ 0,61 %.
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Családi majális Várgesztesen

Április utolsó napján a hagyományoknak megfelelően összegyűltek a
férfiak Várgesztes faluháza előtt, hogy
feldíszítsék és felállítsák a méretes
májfát, ami egyben azt is jelentette:
idén is sor kerül a hetedik alkalommal
megrendezett családi majálisra és főzőversenyre.
Az esemény létrejötte egy helyi lokálpatriótának, Almási Istvánnak köszönhető, aki ötletgazdaként 2008ban valóban majálishoz illő programot
szervezett a település lakóinak és vendégeinek, s amire minden évben sort
kerítenek a 600 fős faluban.
Május elsején korareggel zenés ébresztő jelezte, hogy ünnep van, majd a
horgászok elfoglalták helyeiket a tó
partján, hogy kiderüljön, kié lesz a
legnagyobb fogás, de ezen a napon
mintha elkerülte volna a pecásokat a
szerencse. A felnőttek versenyét

Schaffer Ervin nyerte meg 430 ponttal,
s ő dicsekedhetett a legnagyobb kifogott hallal is. A további sorrend: Palkó
Gábor (273 p), Ambrus István (212 p),
Pillmann Miklós (42 p), Kluber Árpád
(11 p).
A fiatalok versengéséből Licul Dominik
került ki győztesen (217 p), és ő fogta
darabszámra a legtöbb halat is a mezőnyből, Kluber Dani (14 p) lett a második, míg Kluber Patrik a képzeletbeli
dobogó harmadik fokára állhatott 12
ponttal.
Alighogy délben összepakoltak a horgászok, a faluház melletti bográcsok
körül megelevenedett az élet. Almási
Istvánnak főszervező és Menoni Gabriella polgármester köszöntötte a tizenegy benevezett főzőcsapatot, s alig
2-3 óra múlva különleges káposzták,
pörköltek, gulyások várták, hogy a
Járfás József (Szent Domonkos étte-

rem) séf által vezetett zsűri, melynek
tagja volt Menoni Gabrialla és
Schalkhammer Ferenc, a híres sváb
disznótor rendezvény böllérje, véleményezze az étkeket.
Mint elhangzott, egyre nehezebb az
ítészek dolga, hiszen magas minőségű,
igazán szakszerűen elkészített és tálalt
versenyművek közül kell kiválasztani
a legjobbat. Végül az Üvöltő majmok
néven induló csapat cipóban szervírozott szarvasünő-pörköltje bizonyult
nyerőnek, szorosan mögötte pedig a
Hagyományőrzők lapockás csülökpörköltje, valamint a Focisták marhalábszár-pörköltje végzett.
A Várgesztesi Vagányok zenéjére aztán igazi népünnepéllyé vált május
első napjának estéje, a csapatok étkeinek közös kóstolásával, borozgatással,
kötetlen beszélgetéssel.
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A telhetetlen – gyermeknapi - méhecske

Nem is olyan messze, a kertek alján, kis méhecske született
az egyik méhkasban. Még ki sem nyitotta a szemét, máris
mohón cuclizta az édes mézet. Telt múlt az idő, s ahogy
nőtt, úgy növekedett a torkossága. Ha csak tehette, beosont
a mézes kamrába, és nyalta-falta, kanalazta a mézet. Bizony, a mi kis méhecskénk telhetetlen méhecske volt – így
kezdődött a Faluház gyermeknapi meglepetése a soproni
Habakuk Bábszínház előadásában.
A kicsiket az első pillanattól aktivizáló, interaktív produkciót nagy élvezettel és szeretettel fogadták az ünnepeltek.
A gyermeknapot egyébként a világ sok országában meg-

ünneplik, csak éppen mindenütt egy kissé mást értenek
alatta, és nem is ugyanakkor tartják. A Nemzetközi Gyermeknap megünneplése Törökországból ered, 1920. április
23-án tartották az elsőt. Az 1925-ös genfi Nemzetközi
Gyermekjóléti Konferencián a török minta alapján megünnepelték a gyermeknapot, és nemzetközi napjául június
1-jét jelölték meg. A nyugati országok általában ezt tartják.
Közép- és Kelet-Európában kicsit más a dátum: a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség 1949. novemberi határozata alapján a gyermeknap május utolsó vasárnapján van.

Mi lesz veled papír?
Az új hulladéktörvény alapján 2015-től az iskolákban és óvodákban
nem lehet majd papírgyűjtő akciókat szervezni – legalábbis a jelenlegi
előírások szerint. A jövő évtől csak kereskedők, közvetítők és kezelők
foglalkozhatnak a hulladék összegyűjtésével, kezelésével és kereskedelmével, amelybe az iskolákon kívül a vállalkozók és a civil szervezetek sem tartoznak bele.
Mindez azt jelenti, az iskolák a továbbiakban nem kérhetnek, illetve
kaphatnak pénzt a hulladékgyűjtésért, azaz elesnek a kirándulások
és közösségi események, beszerzések egyik fő forrásától.
A vidékfejlesztési tárca egyébként azt tanácsolja az intézményeknek,
hogy inkább gyűjtsenek elemet, vagy rongyot, hiszen arra nem vonatkozik az új szabályozás.
Most azonban még szabad a pálya, így hétfőn diákok tucatjai szállították a legkülönbféle szállítóeszközökkel a papírt és az elektronikai
hulladékokat az iskolai átvevőhelyre. Az akcióba a szülők is beszálltak, így somlói, gesztesi apukák és anyukák segítették csemetéiket, és
az így befolyt összeget – mint minden – évben iskolai kirándulásra
fordítják.
Összességében közel tíz tonna papír gyűlt össze, nem beszélve a rengeteg elektronikai hulladékról.

Több ezer kárbejelentés érkezett a biztosítótársaságokhoz a májusi tomboló viharok miatt, a
becsült kár 400 millió forint fölött van - közölték a biztosítók az MTI-vel. Az Aegon biztosító 800 meteorológiai eredetű kárbejelentésről számolt be, ezekből 512 köthető viharkárhoz. Főleg Borsod-Abaúj-Zemplén, Somogy
és Baranya megyékből érkeztek bejelentések, a
becsült kárösszeg 68 millió forint.
A Generali biztosító május első felében 2200
időjárással összefüggő kárbejelentést kapott,
amelyek becsült értéke meghaladja a 150 millió
forintot.
A Groupama Garancia biztosító a május 5-e és
15-e közötti időszakra mintegy 8000 kárbejelentést regisztrált. A becsült teljes kárösszeg
285 millió forint.
A legnagyobb számban, összesen 3005 esetben
villámcsapással, 996 alkalommal vezetékes
kárral, míg 834 alkalommal üvegtöréssel és repedéssel kapcsolatban érkeztek bejelentések.
Az Allianz Hungária Zrt.-hez 1300 bejelentés
érkezett, az ügyfelek által becsült kár értéke
megközelíti a 80 millió forintot.
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Közmeghallgatást tartott
a nemzetiségi önkormányzat

A tavalyi esztendő szinte valamennyi
történését felidézte Pillmann József, a
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Várgesztes elnökének a Faluházban
tartott tájékoztatója, kezdve az általuk szervezett, illetve támogatott rendezvényekről, az ülésezésekről és a
pénzügyi gazdálkodásról.
A programok sorát hagyományosan
minden év elején az 1945. január 6-án
elhurcoltakra való méltó megemlékezés nyitja, az ideiről az elnök cikkben
számolt be a Neue Zeitung hasábjain,
amellyel országosan is hírét vitték a
69 évvel ezelőtti várgesztesi eseményeknek. A témához kapcsolódva az is
elhangzott, hogy tavaly csatlakoztak
a „Málenykij Robot” Emlékbizottság
2014-15. évi projektjéhez, amely az elhurcolások 70. évfordulójára szervezendő programokra jött létre, így a
2015-ös várgesztesi megemlékezés is
része lesz.
Tavaly áprilisban már a harmadik

borversenyt szervezték meg, melyet
azzal a céllal indítottak útjára, hogy
találkozzanak a helyi bortermelők,
tiszteljék meg egymás borát és a szakmai tanácsok megszívlelésével váljanak a gesztesi nedűk egyre ízletesebbé.
Az elnök a lebonyolításhoz nyújtott
segítségért kiemelten mondott köszönetet Geiszt Róbertnek, Richter Ferencnek, valamint Hartdégen Sándornak.
A Csengő Nap nem egyszerűen egy
Falunap, hanem nemzetiségi vonatkozásban méltó megünneplése a németajkú lakosság betelepülésének – fogalmazta meg a közelgő ünnep kapcsán,
hozzátéve, hogy a nemzetiségi önkormányzat minden évben komoly részt
vállal a csoportok vendéglátásából, s a
jövőben is arra törekednek, hogy megőrizze jellegét.
A 8. osztályos diákokat a Csengő Napon természetesen idén is megajándékozzák Várgesztes jelvénnyel, amelyet
2011-ben készíttettek el, s nem csupán
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eszmei értéket képvisel. Mint mondta,
szeretnék, ha hosszú távon a község
valamennyi lakója büszkén viselhetné
a kitűzőt a nemzetiségi önkormányzat jóvoltából.
Legnagyobb önálló nemzetiségi rendezvényük az augusztus 20-ai találkozó megyei és megyén kívüli hagyományőrző szereplőkkel, melynek
fontos eleme a délelőtti német nyelvű
szentmise, délután pedig a német
nemzetiségi kultúrműsor, melyet tavaly 8 csoport 215 fő fellépője biztosított.
Pillmann József a közmeghallgatáson
jó döntésnek tartotta az önkormányzat 2012-es elhatározását az Adventi
hangverseny megszervezéséről, amely
meghitt, szép koncertélményt jelentett
a látogatóknak, s azért is örömét fejezte ki, mert úgy tűnik, sikerült feléleszteni a decemberi Christkindl hagyományát, ugyanakkor azt is
elmondta: sok helyen nem engedték be
tavaly a gyerekeket, s attól tart, hogy
ez kedvüket szegheti.
A rendezvények, programok pénzügyi
hátterét is ismertette az elnök. Tavaly
az előző évi pénzmaradvány és az állami támogatás összege 756.690 Ft-os
tett ki, ehhez sikerült még 50 ezer forintos támogatást szerezniük az augusztus 20-ai rendezvényükhöz,
amely a kiadásaik legjelentősebb,
373.770 Ft-os tétele volt.
A
közmeghallgatás
zárásaként
Pillmann József köszönetét fejezte ki
mindazok számára, akik az áprilisi
választások előtt regisztráltak a nemzetiségi listára. Bár a nemzetiségiek
nem tudtak a parlamentbe képviselőt
delegálni, ehhez a német állt a legközelebb – hangsúlyozta.

Tisztelettel meghívjuk a falu
polgárait Várgesztes hagyományos ünnepségére,
a CSENGŐNAPRA
Időpont: 2014. június 15-én, 15 órakor
Helyszín: Faluház

