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MEGHÍVÓ
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes értesíti
választópolgárait, hogy 2016 május 19-én 18 órától

KÖZMEGHALLGATÁST
tart

A közmeghallgatás helye: Faluház, könyvtár
Tisztelettel várunk minden érdeklőd
Várgesztes, 2016. április 20.
Pillmann József
Elnök
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Várgesztes
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Takarítottak
Tavaszi nagytakarításra invitálta április 2-án Várgesztes lakóit Almási István települési képviselő, aki
immár több mint egy évtizede szervezi a környezetvédelmi akciót. S, hogy hívó szava nem maradt hatástalan jelzi, hogy mintegy félszázan gyülekeztek
reggel a faluház előtt.
Rising Károlyné polgármester köszöntötte elsőként a
megjelenteket, aki elismeréssel szólt arról, hogy a kis
falu lakossága ismét összefogott a környezetvédelem,
a település szépítése érdekében.
- Sokan vagyunk, és mind többen leszünk – mondta
az ötletgazda, majd ezt követően eligazította az önkénteseket, akik csoportokban járták végig a település belterületét, a gesztesi vár alatti Várrétet, az erdő
egy részét, sőt, a szomszédos Vértessomló felé vezető
út mentét is megtisztították a szorgos kezek.
A munkát követően a faluházba várták a résztvevőket, ahol az önkormányzat látta vendégül a hulladékgyűjtésben megfáradt polgárokat.

2016. MÁJUS

VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Száz felett az elültetett fák száma

PROGRAMOK
Óvoda:
Május 27. Évzáró 16.00
Faluház:
Május 09. Író-olvasó találkozó Varró Dániellel 10.30 (a József Attila Megyei és Városi
Könyvtár szervezésében)
Május 09. A természet kincsei gyógynövények és fűszernövények mindennapjainkban,
előadó: Tóth Andrea 18.00 (a József Attila
Megyei és Városi Könyvtár szervezésében)
Május 16. Májfadöntés

Dr. Babos Csaba ügyvéd e havi
ingyenes jogi tanácsadását
Várgesztes lakói részére május 17-én, kedden 16 órától
tartja a Faluházban. Előzetes
időpont egyeztetés szükséges
dr. Balázs Gabriellánál a
06/20-462-5993-as
telefonszámon.
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: salamongy@t-email.hu • 20/9611-833 • Hirdetésfelvétel: 20/9611-833 • Lapzárta: minden hónap 8. napja.
Megjelenik havonta 230 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

Első alkalommal tavaly ragadtak ásót
több mint másfélszázan Várgesztesen,
hogy csatlakozzanak a Várgesztesért
Közalapítvány Kuratóriumának elnöke, Kluber János által megálmodott
fásítási programhoz. Az akciót idén is
folytatták, 53 fának alakítottak ki új
gödröket a falu központjában, így a
két év alatt összesen 110 fát ültettek el
a gesztesiek.
Fogadj örökbe egy fát! – a Várgesztesért Közalapítvány Kuratóriumának
felhívására 2015-ben 57, idén 53 család
jelentkezett. Többen kérdezték tőlem,
hogy mire jó ez? Azt gondolom, vannak, akik igazán környezettudatosak,
s vannak, akik az őseik előtt tisztelegnek így. De ha körbenézünk és látjuk a
gyermekeink arcát, akkor nem is kell
tovább magyarázni a választ – hang-

zott el vasárnap kora délután Kluber
János elnöktől a várgesztesi Faluház
előtt, ahol idén nagyjából 140-en várakoztak vödrökkel, ásókkal felszerelkezve, hogy a sorsolást követően elinduljanak elültetni azt a fát, amely a
remények szerint szépen gyökeret
ereszt, s az előtáblája hirdeti az örökbefogadó személy, család nevét.
A megjelenteket Rising Károlyné polgármester is köszöntötte, s külön köszönetét fejezte ki, amiért a szombati,
községi „nagytakarítás” után egy
nappal ismét ilyen szép számban öltöttek munkásruhát, hogy közösen
szépítsék tovább a falut.
Az elültetésre váró fákat idén is az önkormányzat vásárolta, a csemetékre
és a műtrágyára összességében 300
ezer forintot fordított. A növényeket,

ugyanúgy, mint tavaly, Hartdégen
Mátyás nyugalmazott erdész válogatta ki a jó gazda gondosságával, minden területre a célnak megfelelőt. Így
került a Templom köré jegenyefenyősor, a Faluház déli oldalánál a kerítéshez ezüstfenyők a szélvédelem érdekében, valamint a Polgármesteri Hivatal
köré énekesmadarak által is kedvelt
magas díszértékű fák. A nyugalmazott erdész, aki hivatása gyakorlása
során több millió fát ültetett el, az
örökbefogadókat szakszerű tanácsokkal látta el a munkálatok megkezdése
előtt annak érdekében, hogy a csemeték valóban megerősödjenek, s hirdessék évtizedekig, hogy a várgesztesiek
környezettudatosak, tisztelik őseiket,
s gondolnak gyermekeikre.
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Köszöntötték az adózókat

Hagyományteremtő szándékkal hívta meg az önkormányzat a
600 fős kis falu helyben adózó vállalkozásainak vezetőit, tagjait,
hogy a közös eszmecsere segítse az információáramlást, a közös
gondolkodást.
Rising Károlyné köszöntőjében kiemelte, hogy 7 millió forint fölötti az iparűzési adóból befolyt összeg, ami a település költségvetésének mintegy 6%-a, tehát ez a forrás meghatározó a büdzsé
szempontjából.
- Várgesztesen 1,8% az iparűzési adó mértéke, ami alacsonyabb,
mint Tatabányán, s ezen a mértéken nem is kívánunk emelni –
jelentette ki a polgármester.
Az egészségügyi szolgáltatással, idegenforgalommal, építőiparral,
dísznövényekkel, autóipari szerszámtervezéssel, kereskedelemmel,
informatikával és egyéb szolgáltatásokkal foglalkozó cégek és
magánvállalkozások képviselőit Kluber János, a Várgesztesért
Közalapítvány elnöke tájékoztatta a helyi civil szervezetek tevékenységéről, miközben képes prezentáció bizonyította az aktív és
tartalmas közösségi életet.
A programot a protokolláris fejezetet követően ismerkedés, az ötletek és a lehetőségek közös megbeszélése zárta.

Jogi tanácsok a falu lakóinak
Közel egy éve kereshetik fel a
várgesztesiek
ügyes-bajos
ügyeikkel a Faluházban dr.
Babos Csaba ügyvédet, aki
havonta várja ingyenes jogi
tanácsadással az ügyfeleket.
Mint megtudtuk, általában
3-6 polgár kéri alkalmanként segítségét, elsősorban
polgári szerződésekkel, egyesület alapítással, munkajogi
és hagyatéki problémák megoldásával kapcsolatban.
- Büntetőüggyel még nem kerestek meg – tájékoztatott az ügyvéd, aki egyébként a tanácsadás mellett az ügyek továbbvitelét is
vállalja megbízással.
Dr. Babos Csaba 1993-ban végzett az esztergomi Vitéz János Tanítóképző Főiskolán. A Janus Pannonius Tudományegyetemen
2001-ben diplomázott jogászként, 2006-ban szakvizsgázott,
2007-ben alapította Tatabányán a Babos Ügyvédi Irodát, amit azóta is vezet. 2013 januárja óta egyéni ügyvédként tevékenykedik.
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Köszöntötték az atyát
A Jó pásztor napján Bedy Sándor atyát az egyházközség vezetőin kívül Rising Károlyné polgármester is köszöntötte. Mint elmondta, a kereszteléstől a temetésig mindig számíthatnak rá Várgesztes lakói, mint ahogy Környe és Somló polgárai is.
A faluvezető átadta a Várgesztesről készült filmet,
amiben a hívő római katolikusok is láthatóak: egy
téli mise és a húsvéti nagyhét kereplési szokása
formájában, majd megköszönte egész éves áldozatos munkáját és jó egészséget kívánt Bedy Sándornak.
A polgármester emlékei közül megidézte azt a kellemetlen élményét, amely a franciaországi, több
mint száz ezres lakosú Amiens-ben érte. Ott pap
hiányában hangfelvételről miséztek. A településvezető reméli, hogy a várgesztesi hívek ilyet soha
nem fognak megélni.
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Több mint százan tornáztak Várgesztesen

Tizenegy település 103 tornásza regisztrált az első alkalommal megrendezett Várgesztesi Megyei Pilates Találkozóra.
Tar József a helyi pilates klub megszervezője és alapítója
immár 8 éve műveli ezt a mozgásformát, 2011-ben pedig
első alkalommal sikerült a faluba csábítani Solymosi Antal
pilates instruktort, aki sokoldalú végzettségének köszönhetően a világ bármely részén oktathatja ezt a mozgásformát. A szakember Amerikai Fitness Szövetség magyarországi karán végzett oktatói tanfolyamot, majd ezt követte
az angol Pilates Institute sikeres vizsgája, s azóta elhivatott
népszerűsítője ennek az egészséges sportnak.

A többek között Bajról, Etéről, Tokodról, Tatabányáról, Dunaalmásról, Komáromból, Környéről és a szomszédos Vértessomlóról érkező csoportokat Rising Károlyné polgármester köszöntötte a faluház sportcsarnokában, aki az
egészséges testmozgás fontossága mellett arról is szólt,
hogy a pilates tornát szinte bármilyen korban el lehet kezdeni, nemtől függetlenül.
- Régóta járom az országot, de ilyen jól szervezett, népes
rendezvényt még én sem láttam – nyilatkozta Solymosi
Antal. A nemzetközi hírű természetgyógyász szakember
szerint rohanó világunkban szinte csak perceket, vagy még
annyit sem foglalkozunk testünk fizikai állapotával, ezért
is jó látni, hogy vannak még akik tudatosan szánnak időt
arra, hogy keressék és megtalálják belső harmóniájukat,
őrizzék egészségüket.
- Számomra megrendítő volt ma azt tapasztalni, milyen
sokan fogadókészek, s mennyire magukévá tették a találkozó fő célját: az egészség megőrzését, a kapcsolatok erősítését és a tapasztalatok kicserélését – fogalmazott az instruktor.
A közel egyórás foglalkozást követően a résztvevők - akik
között ott volt Igó István vértessomlói polgármester is - a
konferenciateremben folytatták a programot, ahol Kindl
György előadásában az ízületek megújításának, regenerálásának lehetőségeiről beszélt „Fiatalodás ötven év után” című
előadásában, végül közös eszmecsere, konzultáció zárta az
első gesztesi pilates találkozót.

A bormustrára érkező gazdák száma is gyarapszik
Gyarapodott a könyvtár
Évtizedekig élt a németországi Freiburgban a magyar Veres házaspár. Kintlétük alatt tudatosan készültek a hazatelepülésre. Keresték azt a települést
ami majd otthont fog nyújtani nekik, és a lakhely
megtalálása mellett a könyvtárukat is folyamatosan gyarapították azzal a céllal, hogy új otthonuk
közösségét gazdagítsák a kötetekkel.
Végleges hazatelepülésüket követően Vértessomló
és Várgesztes közoktatási intézményeinek ajánlották fel a könyveket, amiket Rising Károlyné polgármester vett át. A faluvezető örömmel fogadta a
mintegy kétdoboznyi adományt.

Hatodik alkalommal rendezett a Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes a Német Kultúregyesület tagjainak
aktív közreműködésével bormustrát, melyet annak idején
azzal a céllal hívott életre Pillmann József elnök, hogy a
szakmai értékelést, tanácsokat megfogadva a faluban is
egyre ízletesebb borokat készítsenek. Ezért is hangsúlyozza
minden alkalommal, hogy a program elsősorban mustra, s
bár a 20 pontos bírálati módszer szerint értékelnek is, a cél
nem a versengés, hanem a tapasztalatszerzés, a minőség
jobbítása.
Míg tavaly 17, idén már 19 gazda érkezett, s nemcsak Várgesztesről, hanem Bokodról, Vértessomlóról és Környéről
is. 2015-ben 22, idén már héttel több, összesen 29 minta: 13
fehér, 2 rosé, 1 siller és 13 vörösbor képezte a „mezőnyt”,
melyet a zsűri mellett hagyományosan a gazdák is végigízleltek és pontoztak, hiszen az is a tapasztalatszerzés kiváló
módja, hogy kiderüljön, egyezik-e véleményük az ítészekével.
A zsűrit elnöklő Horváth Mihály tatai hegybíró és segítője,
Stegmayerné Erzsike, baji borász a nemcsak, hogy megszokott, de már elvárt szigorral alkotott minden borról véleményt: nem palástolva el sem a hibákat, sem az erényeket.
Hiszen, ahogy már évekkel ezelőtt is elhangzott a hegybírótól, sokkal többet ártanának, ha a hibás borra azt mondanák, hogy jó. E helyett inkább azt kell kielemezni, hogy
melyik borhiba miből adódik, s mit kellene másként tenni,
hiszen a kellő szigor eredménye mindig a fejlődés.
Ezt igazolja az a tény is, hogy míg 2011-ben egyetlen arany

és négy ezüst, illetve öt bronzminősítéssel zárult a mustra,
addig az idei mérleg: 16 oklevél, 3 bronz, 5 ezüst és 5 arany
minősítés. Az „aranyos” gazdák: idős és ifjú Racsmány Mihály (vegyes fehér), Eigner Tibor (Othelló-Zweigelt),
Hartdégen Tibor (siller), Hernádi Ferenc (vegyes vörös), Pálos Ferenc (cabernet sauvignon).
A gazdák végül tehát jó hangulatban és elégedetten fogyaszthatták el a zsíros kenyérrel, almával, sajttal kísért
borízleléseket követően a virslis vendéglátást, majd folytathattak tartalmas beszélgetést a hegybíróval, aki a permetezéstől kezdve a pincemunkálatokig bezáróan nagy szakértelemmel válaszolt a felmerülő kérdésekre, hogy jövőre
még többen, még ízletesebb borokkal érkezhessenek a gesztesi bormustrára.

