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Vissza az időben – táboroztak a gyerekek

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

Közel negyvenen táboroztak három turnusban, heti váltással Várgesztesen. A gyerekek az önkormányzati támogatásnak köszönhetően igazán gazdag és tartalmas programokon vehettek részt. Mint az már hagyomány, a
szomszédos Vértessomlóról is éreztek fiatalok, és a somlói
iskola pedagógusai is segítették a vakáció mind hasznosabb eltöltését.
Kirándulások,
ping-pong
verseny,
lovaskocsi-túra,
Hartdégen Tibor erdész előadása, turisztikai és kézműves
foglalkozások, horgászás tették változatossá a tábor napjait, de a legemlékezetesebb minden bizonnyal a török kori
harcosok, fegyverek, korabeli öltözékek, szokások bemutatója volt a vár mellett.
Kluber János, az esemény ötletgazdája és szervezője, a Várgesztesért Közalapítvány elnöke elmondta: az a szándék
vezette, hogy az időutazás, és a török kor történelmének
felidézése mellett a gyerekek emlékezetébe minél jobban belevésődjön a gesztesi nevezetesség léte, annak ellenére, hogy
az jelenlegi állapotában nem látogatható.
A magyar és török „harcosoktól” aztán a táborozók megtudhatták, milyen ruhákat hordtak, milyen fegyverekkel
harcoltak a végvárak védői és támadói, sőt, kézbe is vehették, ki is próbálhatták ezeket.
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Vértessomlón misézett a megyéspüspök
Várgesztesi hívők zarándokoltak az eseményre

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal megkezdte a folyószámla-kivonatok és a késedelmipótlék-értesítők kiküldését. Október végéig mintegy másfél
millióan kapnak értesítést a hivataltól.
Hiermit laden wir Sie recht herzlich ein,
am 20. August 2016 von 15 Uhr.
zur traditionellen Kulturveranstaltung
in Dorfhaus Gestitz

Folyószámla-kivonatot csak az kap, aki legalább
egy adónemben több mint ezer forinttal tartozik, vagy több mint ezer forint túlfizetése van. A
NAV az egyenleg megállapításánál az adószámla
2015. december 31-ei állapotát veszi alapul.

Teilnehmer:
Gestitzer Musikschüler
Deutsche Nationalitäten Sängergruppe aus Untergalla
Deutsche Nationalitäten Sängergruppe aus Schemling
Deutsche Nationalitäten Sängergruppe aus Saar
Deutsche Nationalitäten Tanzgruppe aus Kätschka
Heimat Klänge“ Chor des Deutschen Kulturvereins Raab
Barbara Preis Kabarettistin aus Bayern
Deutscher Kulturverein aus Gestitz

A kivonat mellett késedelmipótlék-értesítőt csak
az találhat a postaládájában, aki fizetési kötelezettségét nem vagy csak késedelmesen teljesítette, és ezért 2015-re vonatkozóan késedelmi pótléka keletkezett.

Gute Unterhaltung wünscht Ihnen die Deutsche
Nationalitäten Selbstverwaltung Gestitz

Azok az adózók, akiknek 2016. január 1. és április 17. között legalább egy elektronikusan benyújtott és feldolgozott bevallása vagy adatszolgáltatása volt, elektronikus bevallóknak
számítanak, így papíron nem kapnak folyószámla-kivonatot és késedelmipótlék-értesítőt
sem. Ők az ügyfélkapus regisztrációt követően,
már a netes felületen, folyamatosan nyomon
követhetik adószámlájuk alakulását, és, ha
2015-re vonatkozóan késedelmi pótlékkal érintettek, akkor május végétől megtekinthetik a
késedelmi pótlék levezetését is.

Die Sängergruppe der Deutsche Kulturverein aus Gestitz
feiert an diesen Festtag ihr 25. Jahriges bestehen
Szeretettel meghívjuk Önöket
2016. augusztus 20-án 15 órától
a Várgesztesi Faluházba
a Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes
hagyományőrző kulturális rendezvényére.
Fellépők:
Várgesztesi Zeneiskola diákjai
Német Nemzetiségi Dalkör Alsógalla
Német Nemzetiségi Dalkör Vértessomló
Német Nemzetiségi Dalkör Szár
Német Nemzetiségi Tánccsoport Kecskéd
Német Kultúrális Egyesület „Hazai Dallamok Kórusa Győr
Barbara Preis Kabaré színésznő Bajorország
Német Kultúregyesület Dalköre Várgesztes
Jó szórakozást kíván a Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes
A Német Kultúregyesület Dalköre ez alkalommal ünnepli fennállásának 25. évfordulóját

Az adó- és vámfolyószámlák egyesítése miatt a
kivonatban a vámfolyószámlák 2016. január
1-jei nyitó egyenlege és az azt követő időszak
részletezése is megtalálható.

A folyószámla-kivonatot és a pótlékértesítőt
célszerű a kivonat mellékleteként megküldött
„Tájékoztató” segítségével összehasonlítani az
adózó saját nyilvántartásával.
Eltérés esetén észrevételt tenni személyesen az
ügyfélszolgálatokon, telefonon a 40/20-21-22
számon a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző
Rendszerén (ÜCC) keresztül, vagy írásban lehet.
Ehhez a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető „Folyószámla-kivonatra észrevétel”
nyomtatvány segít.
NAV

VIII. Várgesztesi Lovagi Játékok 2016. szeptember 10.

Aggódó szemek kémlelték az eget a búcsú napján Vértessomlón, ahová sok százan zarándokoltak a kilencedik alkalommal megrendezett körmenetre, amit a szervezők örömére nem zavart meg az időjárás.
A Sarlós Boldogasszony búcsújára érkező vendégek között
ott volt Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő,
Igó István a község polgármestere, illetve a környező településvezetők, de jöttek zarándokok többek között Várgesztesről, Oroszlányból, Környéről, Kecskédről, Kisbérről és
Alsógalláról, sőt, Nógrád megyéből és az alföldről is.
Mint azt Bedy Sándor plébános elmondta, évről évre fejlődik a rendezvény, és arra törekednek, hogy a hitéleti elmélyülés mellett mind színvonalasabb programok is gondoskodjanak a résztvevők kikapcsolódásáról.
A körmenet útja a faluközponttól a kegytemplom mellett
felállított és pazarul feldíszített közösségi sátorhoz vezetett,
ahol Spányi Antal megyéspüspök celebrálta a szentmisét.

- A találkozás első feltétele, hogy az ember megnyíljon a
másik fél felé. Hogy szívünkben helyet teremtsünk társunknak. A Boldogságos Szent Szűz azért találkozhatott
Istennel, mert szívét megnyitotta előtte. A mi találkozásaink vajon milyenek? Hogyan találkozunk Istennel, önmagunkkal, embertársainkkal? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket – mondta a főpap.
A délutáni litániát követően a Virtuózok tehetségkutató
résztvevője, Demeniv Mihály adott harmonikakoncertet,
majd Kutschi András prépost és Györgyi Viktor diakónus
tartott előadást.
A Vértessomlóra telepített hívek 1734. szeptember 7-én fényes körmenetben vitték a Szűz Anya kegyképét a magyaróvári kapucinusok templomából a településre. Az elmúlt
századokban e kép előtt imádkoztak a község és a környék
hívei. Erre emlékezve rendezték meg nyolc évvel ezelőtt az
első körmenetet.

Ál-vízműves bukkant fel
Az elmúlt időszakban ismételten felbukkantak a trükkösök Tatabányán és környékén, akik vízműveseknek adták ki
magukat és vízmérő ellenőrzésre, leolvasásra hivatkozva akartak bejutni az ingatlanokba. A Tatabányai Rendőrkapitányság lopás vétség elkövetése miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen, aki magát a Vízmű dolgozójának
kiadva bement egy 88 éves tatabányai asszony lakásába, majd a sértett figyelmét elterelve eltulajdonította készpénzét.
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság ismételten és nyomatékosan felhívja a lakosság figyelmét, hogy
az udvarra vagy a lakásba csak a Vízmű által rendszeresített fényképes, sorszámmal ellátott, a személyazonosító igazolvánnyal együtt érvényes igazolvánnyal rendelkező szakembereket engedjenek be, probléma esetén tájékoztassák a
rendőrséget az ingyenesen hívható 107-es, vagy 112-es telefonszámon.
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