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Kedves várgesztesiek!
Közeleg a karácsony, ezzel egyidejűleg ismét útjára indul a Mézeskalácsszív Program is.
A részvételhez nem kell más, mint segíteni akarás, támogatás és önzetlen szeretet, olyan gyerekek irányába, akiknek a karácsonyát, ha még csak egy picikét is,
de Nekünk lehetőségünk van és szebbé tehetjük.
A programban való részvétel önkéntes és bárkinek lehetséges, nem pénzbeli támogatásról szól, lényege az
ajándékozás.
Karácsonykor minden ember lelke egy picit megpihen
és szeretettel gondol másokra, talán még több szeretettel... Engedjük be egy kis időre ezeket a gyerekeket
is a gondolatainkba és tegyük szebbé Nekik is a karácsonyt.

VI. évfolyam, 11. szám

A Vadászdomb utca 17. szám alatti hátsó udvarban
feldíszített karácsonyfára felkerülnek a mézeskalácsszívek is a kívánságokkal a hátoldalukon, melyek közül válogatni 2016. november 14. és 2016. december 5.
között lehet.
A becsomagolt ajándékokat leadni személyesen, a fenti címen, Manner Judit részére lehet.
Határidő: 2016. december 16.
További részletekért keresse fel Facebook oldalunkat,
vagy keressen személyesen az alábbi elérhetőségek valamelyikén.
+36/30-479-4202 Manner Judit
Köszönettel:
Manner Judit (2824 Várgesztes, Vadászdomb utca 17.)

2016. NOVEMBER

VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Faluszépítés az újszülöttekért

Segítsünk szeretettel, önzetlenül, a lehetőségeinkhez
mérten! Technikai információk, határidők, részvételi
lehetőségek.
A mézeskalácsszívekkel feldíszített karácsonyfa elérhető a Vadászdomb utca 17. szám alatt (hátsó udvar).
A postaládába dobott tájékoztató alján található jelölési lapon, felsorolhatják azt, vagy azokat a gyerek(ek)et,
aki(ke)t ajánlanának a programban való részvételre,
majd ezt a lapot a Vadászdomb 17. számnál található
barna színű postaládába bedobják.
Határidő: 2016. november 6.

Várgesztes Község Önkormányzata tisztelettel meghívja a falu
szépkorú lakóit november 19-én (szombaton) 15 órakor a
Faluház sportcsarnokába, az Idősek Napja alkalmából
megrendezésre kerülő ünnepségre!
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes tájékoztatja a
falu lakosságát, hogy 2016 nov. 27-én (vasárnap) 15 órától
rendezi meg a várgesztesi templomban a hagyományos ádventi
koncertet, amelyre szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Dr. Babos Csaba ügyvéd e havi ingyenes jogi tanácsadását Várgesztes
lakói részére november 15-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

Tíz újszülött tiszteletére ültettek szüleik – nagyszülőkkel és barátokkal karöltve - rózsafát az októberi
napsütésben. A Várgesztesért Közalapítvány által biztosított növényeket október 9-én helyezték földbe a
Polgármesteri Hivatal udvarán.
Amellett, hogy az újszülöttek mintegy köszöntve lettek a rózsafákkal, nem titkolt cél volt, hogy az immár
hagyományként tovább élő ültetések során egy rózsaligetet alakítsanak ki, mely a remények szerint így
még kedveltebb házasságkötési helyszínné válik.
A köszöntött újszülöttek: Bognár Kornél, Hernádi Regina, Likerecz Bendegúz, Likerecz Róbert, Partali Liza,
Partali Panni, Rieder Barna Ferenc, Rózsahegyi Lara,
Salánki Benedek, Tolner Nimród Ferenc.

Piacokon ellenőriz a NAV
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tapasztalatai szerint a piacokon, vásárcsarnokokban az árusok jelentős részére
nem ad nyugtát a vásárlóknak. A következő hetekben Komárom-Esztergom megyében ezeken a helyszíneken fokozottan ellenőrzik a szabályok betartását a NAV munkatársai. A piacokon rendszeresen előfordul, hogy megkerülik az
adózási szabályokat a kereskedők. Gyakori, hogy a nagy forgalmat kihasználva nem adnak nyugtát, e mellett sok
esetben az alkalmazottak társadalombiztosítási bejelentését is elmulasztják. A NAV munkatársai rendszeresen, hétvégenként is, visszatérő jelleggel ellenőrzik a nagy forgalmú árusítóhelyeket.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatóság
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Őrzik a hősök
emlékét
Ünnepélyes keretek között adták át 2014-ben
Várgesztesen a megújult ravatalozót, valamint a
II. Világháborúban a falu környékén elesett és a községben eltemetett Magyar Királyi Honvédek felújított sírparcelláit.
A munkálatokra a Várgesztesi Római Katolikus
Egyházközség nyújtott be pályázatot, a ravatalozó rekonstrukciójára 16, a hősök kegyeleti helyeinek felújítására 2,5 milliót nyert el az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretéből.
Azóta a halottak napját megelőzően rendszeresen
felkeresik a sírkertet a falu óvodásai, akik mécsest
gyújtanak az elesett nevesített és névtelen hősök
emlékére, és megemlékeznek a világégés áldozatairól, ahogyan tették ezt október 28-án is.

„Dráma” a könyvtárban
Volt, hol nem volt, volt egyszer egy
öreg koca s annak három malackája. Amikor már nagyocskák
voltak a malacok, azt mondta nekik az anyjuk: - Drága gyermekeim, én már eleget fáradtam érettetek, megöregedtem, el is híztam,
eredjetek, próbáljatok szerencsét.
Nosza, elbúcsúzott a három kismalac a kocától, s elindultak hárman háromfelé. Az első malac hamarosan találkozott egy emberrel,
aki nagy szekér szalmát vitt – így
kezdődik Benedek Elek klasszikusa,
s ezt a mesét választotta drámapedagógia feldolgozásához Mikolasek
Zsófia, aki a falu óvodásaival „játszotta” el a történetet.
Mint azt a szakember elmondta:
több mint húsz éve dolgozik könyvtárban, ennek zömét gyermekkönyvtárosként, s jelenleg a kistelepülési
könyvtárakkal foglalkozik. Ezeket
járja programjával, aminek lényege
az, hogy a gyerekek a drámapedagógussal közösen kialakított fiktív
világ drámai kontextusán belül
szerzett tapasztalatokon keresztül
foglalkoznak a különböző tanítási
területekkel.

A drámapedagógia gyakorlatokkal
és játékokkal segíti a valóság átélését, az emlékek megőrzését, a figyelem fejlesztését, az alkotás szabadságával való megismerkedést, s
ezen keresztül az egyén és a csoport
fejlődését. Tiszta kommunikációt,
empátiát, viselkedési és játékbátorságot fejleszt; az elfogulatlan, tabuk nélküli vizsgálódás gyakorlatát igényli. A mindig csoportban

történő, de személyre szóló készségfejlesztő munka különös jelentőséggel bír kisgyermek- és kamaszkorban.
- Én olyan aktív fikciós erőt látok
ebben a módszerben, ami visszavezetheti a gyerekeket a számítógép
és a televízió által nyújtott passzív
fikció felől az olvasás felé – fogalmazott Mikolasek Zsófia.

Várgesztes honlapja jelenleg technikai okok miatt nem elérhető!
Szíves elnézését és türelmét kéri az Önkormányzat

Sportol(hat)
a falu
Kevés olyan kistelepülés van, ahol a
testmozgásnak annyi fajtája gyakorolható, mint Várgesztesen.
Rögtön a legnépszerűbb, a labdarúgás,
bár a most folyó bajnokságban a 8.
fordulót követően két győzelemmel,
egy döntetlennel és öt vereséggel csak
a 11. helyen áll az egykor szebb napokat is látott együttes.
Ami pedig a szabadidősportokat illeti,
immár négy pálya várja a tollaslabda
kedvelőit a sportcsarnokban – tájékoztatott dr. Varga Nóra, aki elvégezte a
Magyar Tollaslabda Szövetség Shuttle
Time programját, majd azt követően
indította be a csütörtöki edzéseket. A
szövetség egyébként felszereléssel is
támogatta a sportág bevezetését, amire továbbra is várják az érdeklődőket.
Immár hatéves múltra tekint vissza
szombat délelőttönként a szintén Varga Nórához kötődő nordic walking.
Ezt magyarul talán legjobban északi
sétának, sportosabban északi járásnak

fordíthatjuk. Szabadtéri, természetjárós testmozgás ez, ami technikájával
egyesíti a sífutás lépéstechnikáit, a futás elemeit, a fitness elemeket és így
teljes körűen biztosítja az egészséges
testmozgást.
Igazi helyi híresség, a válogatott Salánki Evelin is részt vesz a judos apróságoknak tartott tréningeken. Az Ippon
Judo Tatabánya Sportegyesület sportolója tagja a felnőtt női keretnek, a

2015. évi U23-as Európa-bajnokságon
harmadik helyezést ért el, pár napja
pedig a belgrádi Európa-kupáról ezüstéremmel tért haza.
Az említettek mellett a hölgyek alakformáló, valamint az idősebb nemzedék Pilates tornája teszi teljessé Várgesztes sportolási lehetőségeit, amelyekkel
kapcsolatban a Faluházban kapható
bővebb felvilágosítás.

Látni és látszani!
Október 15-én kezdődött és december 10-ig tart az az országos akció, amelynek keretében a járművezetők térítésmentesen megvizsgáltathatják a járművük láthatóságáért felelős alkatrészeket azokban a kampányhoz csatlakozott szervizekben, ahol a kampány újdonságaként és plusz szolgáltatásként a gépjárművek általános műszaki állapotára is kiterjedő átvizsgálási lehetőséggel állnak az érdeklődők rendelkezésére. A regisztrált optikákat felkeresve pedig díjmentes
látásellenőrzésre és hasznos tanácsokra számíthatnak a járművezetők.
Jelenleg közelünkben a Postaautó (2800 Tatabánya, Szent István út 23/B. - 06 34 324-122), valamint a Magyar Autóklub (2800 Tatabánya, Komáromi u. 68. - 34/310-504) az a két szerviz, ahol térítésmentesen vizsgálják át a gépjárműveket, de a résztvevők száma folyamatosan bővül.
A Látni és látszani kampányhoz tartozó, folyamatosan frissülő információk: http://www.latnieslatszani.hu/

