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Litánia az emlékhelynél

Több mint százan gyülekeztek a hagyományoknak megfelelően a templomban, akik között a
gesztesiek mellet a szomszédos Vértessomló, sőt,
Oroszlány hívei is ott voltak, hogy körmenetben
vonuljanak a Mészáros-hegy oldalában kialakított
barlanghoz.

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

Várgesztesen 1921-ben fehérlovas hintó vitte fel
Szűz Mária szobrát az emlékhelyhez, akinek tiszteletét azóta őrzik a település lakói, akik rendre felkeresik köszönetet mondani, hálát adni, segítségét
kérni, különösen a július 14-ét követő vasárnapon.
Mindig akadtak családok a faluban, amelyek a történelmi viharok ellenére gondozták e helyet, fogadalmi felajánlást vállaltak és teljesítettek. A várhoz vezető úttól a sziklamélyedéshez vezető mere-

dek ösvényen 117 lépcső segít leküzdeni a szintkülönbséget, ezeket évekkel ezelőtt felújították, az út
mentén pedig padokat is elhelyeztek, hogy az arra
járók megpihenhessenek.
A kegyhelynél Bedy Sándor plébános mondott hálaadó imát, a közös elmélkedést pedig a település
német kultúregyesületének dalköre, Kiss József diakónus és Hartdégen Márton, somlói képviselőtestületi elnök tette emlékezetesebbé.
Az egyházközség képviselő-testülete ezúton is köszönetet mond mindenkinek, aki munkájával, példaadásával hozzájárult a szobor és környezete
megmaradásához, a hagyomány megtartásához.
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Vár állott, s lesz kőhalom?
Évek óta húzódik a régóta várt kastély- és várprogram,
amely a magyar állam évtizedes adóssága. A módosítások
miatt azonban több helyszín kikerült a végleges verzióból,
miközben költségvetését is megvágták. Természetesen hátráltatta a tervek megvalósítását, hogy a két programért felelős Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központot időközben beolvasztották a Miniszterelnökségbe.

A jól hangzó tervek mögül azonban csak a számok hiányoztak, mivel a kormányhatározat a fenntartásra és a fejlesztések előkészítésére elkülönített összegen kívül nem tartalmazott más összeget.
Csupán annyit lehetett akkor tudni, hogy Lázár János kabinetének feladata lesz a Program végleges koncepciójának,
ütemezésének, forrásainak kidolgozása 2015 márciusáig.
Ekkor már biztos volt, hogy végre elindul a régóta várt
várprogram is.
Jellegéből fakadóan ez már kezdettől fogva jóval nagyobb
figyelmet kapott, így természetesen az elvárások is jóval
nagyobbak. A "térdig érő romok" (és tegyük hozzá: az erősen leromlott állapotú várak, kastélyok) hazájában a program kapcsán egyedül arról nem volt vita, hogy óriási szük-

ség van jelentős forrásbevonásra, minden más tekintetében
viszont már alig-alig találni egyetértést.
A 2015 júliusában napvilágot látott Nemzeti Várprogramról szóló kormányrendeletben 32 várat nevesítettek, újdonságként, három ütemre bontva. A rendelet értelmében a
kiemelt jelentőségű, a nemzeti kulturális örökség körébe
tartozó várak a 2014–2020 közötti uniós ciklusban újulnának meg.
Az akkori kiírás szerint az I. ütemnek 2016-ban, a II. ütemnek 2017-ben, a III. ütemnek pedig 2017 végén, 2018-ban
kellene indulnia. Várgesztes a felújítási folyamat 4 kategóriájából a másodikba került, aminek tartalma az állagmegóvás, helyreállítás és egy építészeti egység rekonstrukciója.
Míg korábban 35 kastély, valamint 34 vár szerepelt a tervekben, a 2016-os módosítással előbbiből mindössze húsz,
utóbbiból 19 maradt – benne a gesztesi várral. A megreformált várprogramban különösen Szádvár, a Somló-vár, az
ónodi vár további felújítása, állagmegóvása fontos, vagy
éppen a rendkívül leromlott állapotú várgesztesi váré.
A jellegzetes alakjáról híres gesztesi várat még a Csák nemzetség építette. A XV. században, végvárként sűrűn gazdát
cserélt, annak ellenére is, hogy kis mérete miatt nem volt
nagy stratégiai jelentősége. Az egyre romló állagú épület
1996-ig állami, majd 2011-ig megyei önkormányzati tulajdonban volt. A várat 1990 óta egy családi vállalkozás üzemeltette, a bérleti díj mellett gondozta az épületet. Igen ám,
de a rendszerváltást követően a tulajdonosok (az állam és a
megyei önkormányzat) semmilyen értéknövelő beruházást
és javítást nem végzett. Sőt, a megye még eladásra is meghirdette az erősséget. Végül az addigra életveszélyessé vált
gesztesi vár újra állami kézbe került. 2013-ban a turistaszálló és a vendéglő bezárt.
A várprogram részeként várhatóan épp az életveszélyessé
vált részek helyreállítása kerül középpontba, de hogy mikor, az ma még terv szinten sem tudható.
(Az anyag az Alfahír összeállítása alapján készült)

Segítsen!
Sütő Ervin Zsolt 16 éves várgesztesi fiatalember betegsége miatt jelenleg Budapesten van gyógykezelésen. A család Petőfi utcai házának rendbetételéhez kérünk és remélünk segítséget! Zsolt akkor tartózkodhat Várgesztesen, ha az életfeltételekben javulást tudnak elérni.
A tatabányai székhellyel működő közhasznú „Tatabányai Otthon Segítünk Alapítvány” vállalja, hogy Zsolt számára
elkülönített számlán gyűjti a támogatást, vállalkozások támogatása esetén a NAV adóigazolást jogszabályoknak megfelelően kiadja.
Akinek lehetősége van, az alábbi számlaszámra fizethet be vagy utalhat át tetszőleges összeget: K&H Bank 1040091300007158-00000007. A közlemény rovatba kérjük jelezni: Sütő Ervin Zsolt részére.
Az alapítványi kapcsolattartó az önkormányzat részéről Rising Károlyné polgármester.
Akinek lehetősége van, természetben is segíthet. Amire szükség van: fürdőszoba berendezés, csempék, nyílászárók, vízés villanyszerelési anyagok, szerelvények, gipszkarton, festékek. A lakossági összefogást Marozsán Timea koordinálja.
Tel: +36 20 8077 305
Köszönjük, hogy hozzájárul ahhoz, hogy Zsolti a terápiák után Várgesztesen gyógyuljon!
Rising Károlyné polgármester
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Lovagoltak, madarásztak

Több mint 60 fiatalnak szerveztek nyári tábort három turnusban – tájékoztatott Geiszt Róbert, a Faluház vezetője,
aki elmondta: idén is az 5-14 év közötti gyerekek jelentkezését várták júliusban, és mint minden évben, komoly volt
az érdeklődés.
A helyieken kívül többen érkeztek a szomszédos Vértessomlóról is, a gesztesi önkormányzat támogatásának kö-

szönhetően pedig igazán gazdag és tartalmas programot
sikerült összeállítani.
Kirándulások, fürdőzések a Villaparkban, lovaglás, játékok,
versenyek és vetélkedők, madárgyűrűzés és madarászás
színesítette többek között a tábor életét, ami július végén
zárta kapuit.

Közel duplájára (1,8) emelkedett a fogyasztói árindex az ezredforduló óta – áll a KSH jelentésében.
Az élelmiszerek és a háztartási energia 2,3-szeres, az egyéb cikkek, üzemanyagok 1,7-szeres, a szolgáltatások 2,1-szeres
áron szerezhetők be a 2000-es évhez képest.
Még nagyobb a különbség, ha a rendszerváltást vizsgáljuk, hiszen ma az élelmiszerekért 17-szer, a háztartási energiáért
37-szer, az egyéb cikkekért, üzemanyagokért 15-ször, míg a szolgáltatásokért 19-szer fizetünk többet, mint 1989-ben.

24 órás horgászverseny
A jó másfélórás záport, majd felhős időt követően július
utolsó szombatjának délutánjára kisütött a nap, és az éjszaka is kellemes volt, így nem lehetett panasza a hagyományos, 24 órás horgászverseny résztvevőinek, amelyre 14
csapat nevezett idén.
Már megtörtént a haltelepítés a helyi tóba, így kapással
sem volt baj, közel egymázsa hal akadt a horgokra, bár az
indulók jó részének ritkán mozdult meg a kapásjelzője, a
vasárnap reggeli mérlegeléskor kiderült, jól teljesítettek a
csapatok.
A versenykiírás szerint minden kifogott hal grammja egy
pontot ért, míg darabonként 10 pontot kaptak a horgászok, így a taktikának is komoly szerepe volt a végső sorrend kialakulásában.
A vasárnap reggeli eredményhirdetésnél Pillmann Imre
egyesületi elnök adta át a jutalmat a 18.100 pontot szerző,
Kluber Dániel-Dodonka Zoltán alkotta együttesnek, míg a

képzeletbeli dobogó második fokára Korali József és Sramkó
Bendegúz (16.120 pont), a harmadikra pedig Schäffer Ervin
és Pintér Zoltán (14.960 pont) állhatott.
A fiatalok között a legjobban az Eck Lili-Eck Máté páros
szerepelt 4.000 ponttal.

