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Elkészült a falu ebrendelete (kivonat)
Legutóbbi ülésén a képviselő-testület
megalkotta a falu ebrendeletét. Ennek
legfontosabb előírásait alább olvashatják.

(6) Tilos az ebet – a munkakutya kivételével – vadászterületen kolonc nélkül
elengedni.

2. §
(1) Az eb tulajdonosa köteles az ebet
úgy tartani, hogy az mások nyugalmát ne zavarja, testi épségét és egészségét ne veszélyeztesse, anyagi kárt ne
okozzon.
(2) Ha az ebtulajdonos az (1) bekezdésben foglalt feltételeket nem biztosítja,
akkor az ebtartást meg kell szüntetni.
3. §
(1) Tilos ebet tartani közös használatú
helyiségekben, továbbá erkélyen, loggián.
(2) Tilos az ebet – vakvezető kivételével
– bevinni:
- vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helységbe
- piac és vásár területére
- egészségügyi, szociális, kulturális
sportlétesítmények területére, közösségi épületbe

- ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe
- köztemető területére
(3) Ebet csak az vezethet, aki féken is
tudja tartani

7. §
(1) Aki az ebtartási rendelet előírásait
megszegi, illetve nem tartja be, szabálysértést követ el, és ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(5) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.

A rendelet teljes szövege a községházán
megtekinthető.

16-án Környezetünk védelmében - hulladékgyűjtési akció,
gyülekező 9 órakor a Faluház előtt
18-án lomtalanítás Várgesztesen
30-án MAJÁLIS a Faluház előtti parkolóban!
zenés ébresztő, horgászverseny, főzőverseny, meglepetésvendégek, fellép a Gesztesi Vagányok zenekar

A Faluház programjai
hétfő: 15.00 – óvodás és iskolás tánccsoport
szombat: 10.00 – ifjúsági tánccsoport

Német Kultúregyesület Dalköre: péntek: 18.00
Hagyományőrző Nyugdíjas Klub: a hónap második szerdája: 17.00

2011. ÁPRILIS

VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Sváb disznótor - hatodszor

(8) Minden ebtartó köteles gondoskodni arról, hogy az általa tartott, három
hónapnál idősebb ebek kötelező védőoltásban részesüljenek. Az eb oltási
költségei a tulajdonost terhelik.

(4) Harapós, vagy támadó természetű
ebet – nappal biztonságos módon –
megkötve kell tartani. A telek bejáratánál a harapós kutyára utaló figyelmeztető táblát kell – szembetűnő módon
– elhelyezni.

Programok - Április

Néptánc:

(7) Az ebtulajdonos, illetve az eb felügyeletével megbízott személy köteles
az eb által közterületen, a póráz nélküli futtatásra kijelölt területeken, esetleg
a közös használatú helységekben okozott szennyezés azonnali eltakarításáról gondoskodni. Ennek érdekében a
tulajdonos, illetve a felügyelettel megbízott személy megfelelő eszközt (eszközöket) köteles magánál tartani.

Aerobic: szerda 17.45
Fociedzés: kedd 17.30 –
Szerda: 17.30 Péntek: 16.30 –
Öregfiúk foci: hétfő 18.00 Rock zenekar: kedd 17.30, vasárnap 16.00
Zeneiskola: zongora – hétfő, péntek
fúvós - szerda

Nordic-wolking edzés
Csütörtök: 17.30
Szombat: 08.30

(információ: Varga Nóra 06-70/9460-755)
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Már hajnali négykor talpon
voltak szombaton (március 26án) a várgesztesi nyugdíjas klub
tagjai, hogy előkészítsenek minden hozzávalót a hatodik sváb
disznótorhoz. Maguk a szervezők sem gondolták 2006-ban,
hogy ilyen népszerű lesz hagyományőrző kezdeményezésük, melyet azóta több környékbeli település is átvett.
Az üstök felállítását, a kések
élezését, a darálók felszerelését

követően munkához látott a
Schalkhammer Ferenc vezette csapat. A hamarosan nyolcvanadik évébe lépő „Feri bácsi” fiatalos lendülettel irányította az
önkénteseket, akik szorgosan
bontották, darabolták, szeletelték a 170 kilós sertést.
Idén egyébként újabb programmal bővült a rendezvény, melyre a gyerekek is hivatalosak voltak. Papp Anna kenyérlángossal
kedveskedett a kicsiknek. Ennek

Készülnek
a gesztesi pecások
Gőzerővel készülnek a horgászszezonra a várgesztesi pecások – ismertette az elmúlt év eredményeit és az
idei terveket Szabó László, az egyesület
elnöke. A kislétszámú, mondhatni
családias közösséget huszonkilenc felnőtt, három ifi és kilenc gyermek alkotja, akik egyhektáros területet gondoznak, melyhez sétány, játszótér és
pihenőpark is tartozik. A tavalyi évben négy alkalommal közel 800 kiló
halat telepítettek, s ősszel harcsa is került a vízbe.

elkészítéséhez a kelesztett kenyértésztát pizza vastagságúra
kell szétteríteni a kiolajozott
tepsiben, majd fokhagymás tejföllel megkenni. Erre az alapra
kerül az apróra vágott hagyma
és szalonna, végül forró sütőben meg kell sütni, s hogy milyen népszerű volt az étel, azt
jelzi, hogy két hatalmas tepsivel
fogyott a délelőtt folyamán.
A konyhában mindeközben készült az orjaleves, sült a kolbász,

a hurka, s főtt a toros káposzta
burgonyás gombóccal, hogy
szintén a hagyományoknak
megfelelően, délután vendégül
lássák a település lakóit, illetve a
szomszéd község, Vértessomló
bányász nyugdíjasait. A jó hangulathoz persze – a jó borok
mellett – jó zenére is szükség
van, amit a Gesztesi Vagányok
biztosítottak szombat délután.

Ami a fogási statisztikát illeti, Szabó
László elmondta: jól teljesítettek a
gesztesi horgászok, hiszen a telepítettekkel szinte azonos mennyiséget fogtak ki az egyesület tagjai, akik 25 és
65 kiló közötti halmennyiséggel dicsekedhetnek. Ez nagyon jó teljesítmény.
Az idei programok sora április 16-án
indul, amikor is a Horgászok Napja
alkalmából nagyszabású környezettakarításra, csinosításra kerül sor –
tájékoztatott az elnök, aki nemcsak
az egyesület tagjait, hanem Várgesztes lakóit is várja az eseményre. Ezt
követi majd május elsején a közösség
évadnyitó horgászversenye, illetve a
nyári harcsafogó verseny.
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HÚSVÉT
Virágvasárnap - Április 17.
E nappal kezdődik a nagyhét, amelynek során Jézus
értünk vállalt szenvedéséről
és életáldozatáról elmélkedünk.
Várgesztesen a liturgia 8.30kor kezdődik, a barkaszenteléssel. Ezért a hívek a
templomba járatánál gyülekeznek. A szentelést követően Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékezve vonulnak a templomba. A szentmisében Máté evangéliuma
szerint hallgatjuk meg a
szenvedéstörténetet (passiót)
– a gesztesi és vendég énekesek előadásában.
Nagycsütörtök - Április 21.
A szentmise az utolsó vacsora emlékére 16.00 órakor
kezdődik. A bevezető szertartást és igeliturgiát követően az oltáriszentség és a
papi rend alapítására egyes
templomokban a lábmosás
szertartása is emlékeztet. A
szentmise végén az oltári-

16.00 órai kezdettel. A fényünnep, a tűzszentelés és a
húsvéti gyertya megáldása a
templom ajtajában történik.
Körmenetben vonulunk a
templomba, ahol a húvéti
öröméneket hallgatjuk meg.
Az igeliturgiában olvasmányokkal emlékezünk az Úr
tetteire, majd a felcsendülő
alleluja jelenti a szentmise
kezdetét. Evangélium után a
keresztvíz megáldása következik, a keresztségi fogadalom megújításával. Az ünneplés körmenettel zárul.
szentséget a mellékoltáron
helyezik el. Ezután következik az oltárfosztás, majd a
szentségimádás.
Nagypéntek - Április 22.
Urunk szenvedésének ünneplése. Ezen a napon az
egyház nem mutat be szentmisét. A szertartásnak három része van: Igeliturgiamely olvasmányból, János
passiójának meghallgatásából és az egyetemes könyörgésekből áll. A második rész
a szent kereszt előtti hódo-

lat. A befejező rész a szentáldozás. A régiek a nagypénteki liturgiát „csonka misének” hívták. A szertartás
16.00-órakor kezdődik.
Nagyszombat - Április 23.
Valójában nagyszombaton
az Egyház Urunk sírjánál
időzik. A feltámadás ünneplése húsvét vasárnap éjszakáján, hajnalán történik virrasztással a szent éjszakán.
Történeti, és helyi okok miatt ezt az ünnepet hozzuk
előre nagyszombat délután

Jegyző portré Megérkezett
a 8,5 millió

Még 2008-ban pályázott, s nyert is
el 8,5 millió forintot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alaptól a
várgesztesi önkormányzat falubusz
beszerzéséhez. A Volkswagen transportert 2009 áprilisában meg is vásárolták, ám sokáig úgy tűnt, hogy
a község hiába várja a támogatást.

Orlovits Tímea Kecskéden él, az ottani polgármesteri
hivatalban helyezkedett el 1984-ben igazgatási előadóként. 1989 és 95 között a borsod megyei Nagybarcon volt VB-titkár, majd jegyző, miután 1992ben végzett az Államigazgatási Főiskolán.
1995-től 2006 februárjáig a Komárom-Esztergom
Megyei Közigazgatási Hivatalban dolgozott, majd
tett egy pár hónapos kitérőt banki ügyintézőként.
A közigazgatáshoz 2006 júliusában tért vissza, ekkortól látja el a jegyzőként Környén a polgármesteri hivatal vezetői feladatait. Munkáját tavaly a
környei képviselő-testület a "Köz Szolgálatáért Díj"al ismerte el.

Mint Menoni Gabriella polgármester
szerdán elmondta, a folyamat eljárási hiányosságok miatt húzódott
évekig, miközben – természetesen –
az önkormányzat szerette volna
mielőbb a folyószámláján látni az
összeget. Ez a pillanat végül most
érkezett el. A polgármester a hét elején vette kézhez az értesítést a folyósításról, szerdán (április 6-án)
pedig már a helyhatóság bankszámla egyenlege is 8,5 millióval
nagyobb összeget mutatott.
Közben a jegyzői helyettesítés is
megoldódott a faluban. Mint ismert, dr. Jónás Béla, aki 2008. janu-

Húsvét vasárnap - Április 24.
Krisztus feltámadásának ünnepi miséje 8.30-kor kezdődik.
Krisztus feltámadt! Valóban
feltámadt! Áldott Húsvétot!
(Dr. Kis József)

Kedves Olvasó!

A húsvéti kereplést idén az
egyházközség világi szervezetének képviselői végzik, és
az ebből befolyó adományokat a templom felújítására kívánják fordítani.

ár elseje óta töltötte be a posztot,
március elején kérte felmentését hivatalából. A képviselők úgy határoztak, hogy Tatabánya, Vértessomló, s Környe önkormányzataival
veszik fel a kapcsolatot a helyettesítés biztosítása érdekében, s az
egyeztetések eredményeként mostantól ideiglenesen Orlovits Tímea,
Környe jegyzője látja el a teendőket.
Arról, hogy a községben szeretnék-e az önálló jegyzőség megőrzését, vagy más településsel kívánnak
körjegyzőséget létrehozni, a közeljövőben dönt a képviselő-testület.
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A döntéshozók elfogadták a lakossági észrevételeket
Előzmény/ Rendkívüli ülést
tartottak a várgesztesi képviselők, melyen – többek mellett - a
helyi adókról szóló rendelet is
szóba került. Az elmúlt év végén elfogadott jogszabály az
építményadót 200 Ft/nm, a telekadót 15 Ft/nm értékben állapította meg, s bizonyos feltételek esetén adómentességet, adócsökkentést is biztosított, azonban a jelek szerint mindez indulatokat gerjesztett a faluban,
amit az is jelzett, hogy többen
személyesen ellátogattak az ülésre. Ezen egyébként az is kiderült, hogy az érintettek bizonyos köre aláírásokat gyűjt a
rendelet módosítása érdekében.
A probléma gyökere onnan ered,
hogy a tavalyi döntéskor a grémium nem vett figyelembe a
telkek esetében több olyan körülményt, melyek befolyásolják
az ingatlanok értékét, így a beépíthető, közműves ingatlanok
után ugyanannyit kell fizetni,
mint azok után, melyek nem
rendelkeznek ezen tulajdonságokkal.
A folytatás/ Rendeletmódosításokkal vette kezdetét a várgesztesi képviselő-testület legutóbbi
ülése április 1-én. A grémium
technikai változtatást hajtott
végre Szervezeti és Működési
Szabályzatán, változtak az ebrendelet előírásai, s nem utolsó
sorban – lakossági nyomásra –

a helyi adók mértéke.
Az elmúlt év végén elfogadott
jogszabály az építményadót 200
Ft/nm, a telekadót 15 Ft/nm értékben állapította meg. A probléma onnan eredt, hogy a döntéskor a testület nem vette
figyelembe a telekadó több értéknövelő, értékcsökkentő tényezőjét. Ezt most úgy korrigálták, hogy 500 négyzetméter
alatt minden ingatlan telekadó
mentes, az üdülőterület összközműves (víz, villany) telkei
40%-os, a közművel nem rendelkezők 60%-os kedvezményben részesülnek, s adómentesek
az útcsatlakozással nem rendelkező telkek is. A belterületi adómértékek változatlanok maradtak.
A döntéshozók pontot tettek
egy régi történet végére is: Két
évvel ezelőtt a Német Kisebbségi
Önkormányzat jelezte igényét
Várgesztes központjának egyik
legértékesebb területére, s az akkori testület két telek átadásáról
határozott. Tavaly márciusban
már ügyvéd is megjelent az
egyik ülésen, hogy – mint arról
akkor hírt adtunk - ezer forintos vételáron megkötessék a
szerződés a 2000 négyzetméteres (értéke kb. 7-9 millió) terület eladásáról a kisebbségi önkormányzatnak. Ebben végül
nem született döntés, már csak
azért sem, mert 2013-ig ez a

Tizenkétmilliós
beruházás
Több mint hétmillió forintot nyert a
várgesztesi önkormányzat a LEADER
program Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák pályázatán. Ezt ötmillióval egészíti ki a falu, s ebből az összegből készül el a sportpálya teljes gyepcseréje,
illetve az automata öntözőberendezés
telepítése – tájékoztatott Busz Tamás,
a képviselő-testület településfejlesztési
bizottságának vezetője, aki szombaton tekintette meg a munkák állását.
Mint azt a képviselő elmondta, a pályázat megvalósítása kapcsán megtörtént a kivitelező kiválasztása. A
Várgesztesi Sport és Faluvédő Egyesület elvégezte a régi pálya műtárgyainak elbontását társadalmi munkában,
illetve biztosítja az új pálya földmunkáinak kiviteleztetését, ami meg is
kezdődött az elmúlt héten. Közel 9000

rész védett, nem eladható. Most
a telkek átadásról szóló határozatot semmisítette meg a grémium.
Ezt követően Várgesztes intézményeinek jövője került napirendre. Az iskolában és az óvodában igen alacsony a gyereklétszám. Mivel a község ragaszkodik az intézmények fenntartásához a működtetés jövőbeni
lehetőségeit át kellett gondolni.
Ennek eredményeként megszületett az a szándék, hogy finanszírozási és szakmai szempontok figyelembevétele alapján célszerű lenne társulási formában
a vértessomlói Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda
tagintézményeiként működtetni őket, különös tekintettel
arra, hogy a felső tagozatosok
oktatása már évek óta a szomszéd településen folyik társulási
megállapodás alapján. A tervezett átszervezés az előterjesztés
szerint pénzügyi előnnyel és a
szakmai színvonal növekedésével járhat. A társulással ugyanis az intézményegység vezetőjének feladata lesz a tagintézményekben folyó megfelelő szakmai munka biztosítása. Ez pedig eredményezheti az intézmények hosszú távú tovább
működését, hisz a községben a
létszám ezt lehetővé tenné,
amennyiben a szülők a helyi
óvodába és iskolába íratnák be

köbméter föld kerül átmozgatásra,
mivel a meglévő pályában mintegy
három méteres szintkülönbség volt.
Ezt követi az automata öntözőrendszer kiépítése áprilisban, majd a finom
földmunkák, a füvesítés májusban. A
tervek szerint a nyárra elkészül a pálya, és az őszi szezonban már ismét

a gyermekeiket. Jelenleg az a tapasztalat, hogy sok szülő vállalja a másik településre történő
bejárással kapcsolatos nehézségeket és többlet terhet feltehetően azért, mert azt gondolja,
hogy a gyermek számára megfelelőbb színvonalú oktatást
biztosít egy nagyobb óvoda,
vagy iskola. Hátrányt jelenthet
ugyanakkor az iskola és óvoda
átszervezése a pedagógusok számára, hiszen a folyamat álláshelyek megszűnésével is járhat.
Végül megszületett az elvi határozat a folyamat megindításáról, ezt követi a következő
hetekben a dolgozói, szülői vélemények beszerzése, valamint
az egyeztetések lebonyolítása.
Dr. Jónás Béla jegyző utolsó alkalommal vett részt az ülésen,
ő a közelmúltban felmentését
kérte hivatalából. 2008. január
elseje óta vezette a községházát,
s helyettesítéséről is döntöttek a
péntek esti ülésen. Menoni Gabriella polgármester arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
Környe képviselő-testületi ülésének állásfoglalását követően,
Orlovits Tímea jegyző látja el
ideiglenesen a feladatokat. A
szakember szerdánként fogadja
Gesztesen a polgárokat, és folyamatosan figyelemmel kíséri
a hivatal feladatellátását. Ezt a
napirendet egyhangúlag szavazták meg a képviselők.

Várgesztesen léphet szurkolói elé a
csapat, amely jelenleg Felsőgallán és
Vértessomlón játssza meccseit.
Az új játéktér mérete egyébként megfelel majd a vonatkozó szabványoknak, így lehetőséget ad magasabb osztályú mérkőzések lebonyolítására is.

