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A Faluház programjai
Néptánc: 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
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

Nordic-wolking edzés
csütörtök: 17.30
szombat: 08.30
információ: Varga

Nóra
06-70/9460-755

Egész nap pecáztak
Nem kedvezett az időjárás a várgesztesi
horgász egyesület május 28-án (szombaton) reggel kezdődő 24 órás versenyének,
hiszen hűvös, szeles, esős időben kellett
minél több halat kifogniuk az induló csapatoknak.
Mint arról Szabó László egyesületi elnök
tájékoztatott, a tó méretéhez alkalmazkodva, tizenegy kétfős együttes indulását
határozták meg, s akkora volt az érdeklődés, hogy már a verseny előtt napokkal

betelt a létszám. A közelmúltban két mázsa halat telepítettek, így – a hideg ellenére
– nem lehetett panasz a kapásra.
A vasárnap reggeli mérlegeléskor kiderült,
jól teljesítettek az indulók, hiszen a huszonötezer forintos horgász vásárlási utalvány elnyeréséhez közel húsz kiló halat
kellett kifogni.
Ez a Fazekas Gábor, Raft Gábor párosnak
sikerült, akik 18 kg-os összteljesítménnyel
nyerték meg a versenyt. A második helyen
a Laub Norbert, Szűcs Zsolt duó végzett 16
kilóval, míg a képzeletbeli dobogó harma-

dik fokára Agócs László és Tóth Gyula állhatott, 13,5 kilós teljesítménnyel.
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Több százan őrizték nemzetiségi
hagyományaikat
Népviseletbe öltözött emberekkel teli buszok, személyautók
sokasága, sőt, feldíszített lovaskocsik jelezték május 21-én koradélután a Várgesztes felé vezető úton, hogy rangos eseménynek ad otthont a település.
A faluház előtti téren szinte
mozdulni sem lehetett, annyian
fogadták el a meghívást a megyei Német Nemzetiségi Kulturális Fesztiválra.
A vendéglátók mellett tizenkét
településéről, több mint háromszáz zenész, énekes, táncos érkezett a monstre rendezvényre,
melyen huszonkilenc produkciónak tapsolhatott a közönség.
A fesztivál céljaként a nemzetiségi hagyományok ápolása
mellett, az ismerkedés és egymás igényes szórakoztatása fogalmazódott meg.
A csoportok elsőként Várgesztes főutcáján vonultak fel, majd
a faluházban, a magyar és a
nemzetiségi Himnusz eléneklését követően Menoni Gabriella
polgármester köszöntötte a

művészeti együtteseket, aki röviden bemutatta a Vértes ölén
elterülő hatszáz fős falut.
- Mi, mint rendezők, nagyon
örülünk, hogy eljöttek rendezvényünkre, és bízunk benne,
hogy közösen és szépen ünnepeljük meg a mai napon az őseink által ránk hagyott kulturális örökséget.

Hagyományainkhoz hűen, rozmaringot hoztunk a mai napra, mely a magyarországi németek kedvelt és igen becsben
tartott növénye – mondta Pillmann József a helyi német kisebbségi önkormányzat elnöke.
(A rozmaring az összetartozás
és a hűség, az apró fehér rozmaringvirág pedig a tisztaság,

az ártatlanság jelképe.)
Waldmann-né Baudentisztl Éva
megyei nemzetiségi elnök üdvözlő gondolatai után sorra
mutatták be produkcióikat a –
többek között - Tatabányáról,
Csolnokról, Környéről, Tátról,
Szomorról, s nem utolsó sorban a szomszédos Vértessomlóról érkező csoportok, akiknek
képviselői Hartdégen Sándornétól,
egy-egy meglepetés ajándékot
is átvehettek. A gesztesi Német
Kultúregyesület több mint két
és félmillió forintra pályázott
sikerrel a közelmúltban, s az
összegből - az új fellépőruhák
mellett - elkészült az egyesület
dalkörének CD-je. Ezzel kedveskedett az elnökasszony a vendég együtteseknek.
A rendezvényt megyei svábbál
zárta szombaton Várgesztesen,
melyhez a helyiek kedvence, a
Gesztesi Vagányok zenekar szolgáltatta a talpalávalót.
Az esemény képeit megtekintheti a http://geszteslap.mlap.hu
oldalon!
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Folytatódik a hagyomány:
közös bormustra a várgesztesi és
vértessomlói gazdáknak
Oroszlányból, Környéről, Vértessomlóról, s természetesen helyből is érkeztek a várgesztesi Faluházba a német kisebbségi
önkormányzat által meghirdetett nyílt bormustrára és versenyre.
Vértessomló és Várgesztes első
alkalommal tavaly rendezett közös borversenyt, s a hagyományt folytatni kívánják úgy,
hogy a két település felváltva ad
otthont a rendezvénynek. Ezúttal 20 gazda töltötte palackba
féltve őrzött kincsét, összesen
27, 19 fehér-, s 8 vörösbor került
a szakmai zsűri, s a vendégek
poharába Várgesztesen.
Nevezzük a ma délutánt inkább
bormustrának, de az biztos,
hogy a végén mindenki profitálni fog, s nem lesz vesztes, hiszen mindenki megtanulja, hogyan kellene jobban kezelni a
saját borát – köszöntötte a
résztvevőket Pillmann József, a

szervező kisebbségi önkormányzat elnöke, majd Horváth
Mihály, az ítészek részéről is arról biztosította a gazdákat, hogy
számos tapasztalattal gazdagodnak a nap végére.
Mi egy összeszokott, de elég
szigorú bizottság vagyunk, a
fejlődéshez viszont kellő szigor
kell. Lehet, hogy 1-2 gazda nem

Tovább szépült a tó
környezete
A közelmúltban adtunk hírt a várgesztesi horgászok
évadnyitó versenyéről, illetve arról, hogy a Föld napja
közeledtével nekiálltak és alaposan kitakarították,
csinosították a tó környékét. Az egyesület aktivistái
kigyomlálták a sétányt, gereblyézték a parkot, kivágták az elkorhadt fákat, gallyaztak és elégették a tavalyi avart. Mintegy harmincan vettek részt az akcióban – tudtuk meg Szabó László elnöktől, aki most
újabb eseményről számolt be: a terület pihenőparkjában három új ülőpad-asztal kombinációt szereltek
fel.
- A régiek már eléggé korhadtak, elhasználódottak
voltak, ezért is döntöttünk úgy, hogy elkészíttetjük
az új bútorokat, melyek mintegy 80 ezer forintos
költségét az egyesület állta – tájékoztatott Szabó László.

örül majd a kritikának, de mi
jobbító szándékkal fogalmazzuk meg, mit kellene másként
tenni azért, hogy jobb legyen a
bor. Azokon a helyszíneken,
ahová rendszeresen visszajárunk, azt tapasztaljuk, hogy
évről-évre egyre jobb borokkal
találkozunk, s ezek a települések szépen helytállnak a körze-

ti, s megyei borversenyeken is –
fogalmazott a belövő bor minősítése előtt Horváth Mihály
tatai hegybíró, majd sorra érkeztek a mustra „alanyai”.
A német kultúregyesület tagjainak segítségével lebonyolított,
majdnem este 9 óráig tartó rendezvény résztvevői végül valóban elégedetten állhattak fel az
asztalok mellől, hiszen a szakmai tanácsok mellett valamen�nyi gazda oklevéllel, s az oroszlányi Kostyál Pál gazdaboltosnak
köszönhetően borászati segédeszközökkel gazdagodott, s tíz
érem is született. Az egyetlen
aranyérmes minősítést a vértessomlói Zentai János zenitcserszegi fűszeres bora nyerte
el. A négy ezüst minősítésből
kettőt tartott otthon a várgesztesi Hartdégen Ignác, s a kiosztott öt bronzból szintén kettőt Pillmann József.

A Kihívás
Napja

tek az anyukák, apukák és a gyerekek, akiket a program ötletgazdája,
szervezője, Varga Nóra köszöntött.
Az idősebbek sétálhattak egyet a
festői tó körül, vagy elindulhattak
nordic walkingozni, míg a kicsik

Az első Challenge Day-t 1983-ban,
Kanadában rendezték meg, hogy eldöntsék melyik a legsportosabb település az országban. Magyarország
1991-ben csatlakozott a nemzetközi kihíváshoz 71 város és község
részvételével.
Várgesztes második alkalommal
vett részt – igaz, most nem hivatalosan - a sportos akcióban. Május
18-án délután a tóparton gyülekez-

kerékpárral vágtak neki a távnak,
mindenkinek annyi kört kellett
bicóznia, ahány éves. A jó hangulatú eseményen több ügyességi, erőnléti feladat várta az apróságok, akik
valamennyien jutalmat kaptak, de
ezzel nem volt vége a napnak, hiszen akinek még volt energiája, az a
Faluházban aerobic edzéssel fejezhette be a gesztesi Kihívás Napját.
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Intézményi átszervezés
Komárom-Esztergom
megye
közoktatási feladatellátási és
fejlesztési tervében mind az óvodákkal, mind az általános iskolai intézményhálózattal kapcsolatban az az általános célkitűzés fogalmazódott meg, hogy
az óvodai nevelést, illetve az
alapfokú nevelés-oktatás bevezető és kezdő szakaszát (1-4.
évfolyam) a gyerekek és a diákok lehetőleg lakóhelyükön, illetve ahhoz minél közelebb működő intézményben vehessék
igénybe.
Várgesztesen a tervezett átszervezés összhangban van a fenti
célkitűzéssel, hiszen mind az
óvodai nevelést, mind az alapfokú oktatás bevezető és kezdő
szakaszát, sőt, a további szakaszait is a tanulók ugyanazon

helyszínen és épületben, a lakóhelyük közelében vehetik igénybe, csupán Várgesztes esetében
nem önállóan, hanem tagintézményként működő intézményben. A várgesztesi és a vértessomlói óvodának és általános
iskolának csupán a státusza
változik meg, de címe, alapfeladatai, működése, az ellátandók
maximális száma nem. A szakértő szerint az átszervezést követően az új oktatási intézményben megfelelő színvonalon
biztosított lesz a nevelés és az
oktatás, és a továbbra is változatlan helyszínen biztosított
szolgáltatás igénybevétele nem
jelent aránytalan terhet sem a
gyermeknek, sem a szülőnek –
olvasható a megyei közgyűlés
elnöke, Popovics György által

szignált szakvéleményben, melynek ismeretében a gesztesi képviselő-testület május utolsó
napján megszavazta azt az előterjesztést, aminek következtében a falu iskolája és óvodája a
Vértessomlói Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda
tagintézményeként működik a
jövőben, továbbra is a Faluházban.
Mint azt Menoni Gabriella polgármester elmondta, a felső tagozatosok oktatási-nevelési feladatellátását a két szomszédos
település eddig is közös intézményfenntartó társulásban látta el, s csak annyi változott,
hogy az alsó tagozat és az óvoda is bekerült a közös fenntartói körbe.
- Tölgyesi József közoktatási szak-

Gyermeknap a gesztesi
katolikus gyülekezetben
A család értékeinek felmutatása, intézményének erősítése érdekében
hirdette meg a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Család Évét,
amely 2010. december 26-tól, Szent Család vasárnapjától 2011. december 29-ig tart.
Az egyház akciójával sokrétű célt szeretne megvalósítani. Szeretné erősíteni a család belső identitását, ugyanakkor szeretné tudatosítani a
család missziós felelősségét is. Mint azt az ez alkalomból kiadott brosúra megfogalmazza: „Az imádságra nevelés elsődleges és szükségszerű összetevője a szülők konkrét példája és életük tanúságtétele”, ezért
ebben az esztendőben imádkozzon mindenki még buzgóbban, hogy
erősödjön hitben és lélekben, s ezáltal táplálja gyermekeinek, családjának hitét is! Hiszen „az olyan édesapa és édesanya, aki együtt imádkozik gyermekeivel, gyermekei szívének mélyén olyan mély nyomot
hagy, amit az élet későbbi eseményei nem tudnak kitörölni.”
A várgesztesi gyülekezet – csatlakozva a Családok Évének programsorozatához - Szent József munkásságát felidézve megemlékezett a családapákról, majd májusban, mely Szűz Mária hónapja, az édesanyákról.
Május utolsó vasárnapján pedig azért telt meg a helyi templom, hogy
emlékezetessé tegyék a gyermekek ünnepét, a Gyermeknapot. A gyülekezet szentmisével egybekötött eseménye egyszerre nyújtott lelki feltöltődést és szórakozást mind a fiatalok, mind az őket kísérő szülők
számára.

értő készítette elő az átszervezést, aki a munkaanyag összegzésében kiemelte: a körültekintő
eljárással garantálható az, hogy
a fenntartó a gyermekek mindenek felett álló érdekeit nem
sérti. A többcélú intézmény új
adottságaival, szakmai szolgáltatásaival a tanulók részére az
iskolában megkezdett képességfejlesztést, személyiségfejlesztést és tehetséggondozást magas színvonalon képes biztosítani, s ez a társult intézmények
esetében előnnyé válhat – tájékoztatott a polgármester.
(A vértessomlói képviselő-testület is megszavazta és támogatta az átszervezést.)

Pünkösdi gondolatok
Tavasz lett ismét, ajtónk előtt a nyár. Várgesztesen ez
szemet gyönyörködtető, mert megszépültek a hegyek,
az utcák, előkertjeink a szorgos kezek munkája nyomán.
Hallható hajnalonként feketerigóink udvarló fészket
őrző éneke, a csendesedő alkonyatban jóéjszakát kíván a
kakukk. A nyitott ablakon jácint, orgona, akác és hárs
illatát küldi szobánkba az Éji Tündér, mint minden évben annyiszor.
Mégis mintha valami zavarná e szép idillt. Idegesebb,
kapkodóbb lettem. (Igaz megbokrosodtak bajaim, teendőim.) Összezavarodtak a dolgok körülöttem. Nem értem az embereket, gyakran azokat sem, akikben korábban biztos voltam. Megváltoztak az értékek, minden
zavaros lett. A türelmetlenül üvöltők a nagy zajban nem
hallják, mit kiált a másik. Azt meg végképp nem hallja,
amit valaki fájdalmában elsuttog…..
Így pünkösd előtt kínálkozik a párhuzam.
Akkor Jeruzsálemben nagy tömeg gyűlt össze sok nép
fiai közül. Nagy volt a zűrzavar, az emberek más nyelveken beszéltek. Nagy zúgással szél támadt… Mégis megszűnt a bizonytalanság, mert minden nép fia a saját
nyelvén hallhatta a megnyugtató tanítást a biztos jövőről, a Lélek ajándékairól.
Bár akkor is voltak hangadók, akik részegnek, bolondnak tartották azt, aki kamatlábak, pártok, sztárok, való-világok helyett békességet, reményt és szeretetet hirdet. Várgesztesen nemcsak egy virágot jelentett, s jelent
ma is sokaknak a pünkösdirózsa. Benne a „pünkösd”
szó nemcsak egy ünnep a vasárnapok közül. Biztos pont
az életünkben, ahova visszatérve megtaláljuk valódi értékeinket, ajándékainkat, a bölcsességet, tudást, a testi-lelki gyógyítást, a hit és prófétálás adományát, melyek
segítségével a körülöttünk lévő zűrzavarban is megérthetjük egymást, még azt is, aki csak suttogni tud.
Őrizzük gyökereinket, őseink féltett ajándékát, a pünkösd örömét!
„Komm, heil'ger Geist, kehr bei uns ein,
Besuch das Herz der kinder dein.”
Dr. Kis József

