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Előkelő hely
a tabellán
Véget ért a megye II. 2010-2011-es labdarúgó szezonja, ahol Várgesztes a 4. helyen
végzett. Ez mindenképpen elismerésre méltó teljesítmény a 16 csapatos bajnokságban,
különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a
pályaépítés miatt az együttes Felsőgallán
játszotta hazai meccseit.
A Horváth Attila vezette felnőttek jól kezdték menetelést tavaly augusztusban, s az
első öt forduló mérkőzéseit – egy kivétellel
– megnyerték. Ezt követően felváltva jöttek
az eredmények, míg idén március végétől
újabb sikerszéria indult, hat győzelemmel
és egy döntetlennel. Április 20-án ezzel a

lendülettel még a 2. helyen állt a Várgesztes.
- A dobogón szeretnénk végezni, de nem leszünk elkeseredve akkor sem, ha ez nem
sikerül, hiszen fiatal még ez a csapat, sok
benne a lehetőség – latolgatta akkor a lehetőségeket Pillmann Ferenc, a Várgesztesi
Sport és Faluvédő Egyesület elnöke.
Nos, úgy tűnt, meglesz a dobogó, hiszen az
üldöző Vértessomlónak győznie, míg a
gesztesieknek bukniuk kellett az utolsó fordulóban ahhoz, hogy az örök rivális község csapata állhasson a dobogó harmadik
fokára – ami sajnos bekövetkezett.
Somló elhozta a három pontot Gyermelyről,
Gesztes pedig egy ötöst kapott a Koppánymonostortól, amire csak két góllal tudott
válaszolni, így a 4. helyen végzett a baj-
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nokságban, amivel elérte az év elején kitűzött elvárást, ami az első öt hely valamelyikét jelentette.
A Horváth József irányította ifik a 12. helyet
szerezték meg, azonban itt meg kell említeni, hogy jogosulatlan játék miatt 16 büntetőpontot kaptak, ami komoly befolyással
volt a lista végső alakulására.

A harmincfordulós menetelés történetét az alábbi
táblázaton követhetik végig!
A Faluház
programjai
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VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Négy éve együtt ropják a táncot

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-walking
edzés

csütörtök: 17.30
szombat: 08.30
információ:
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Fiatal lányok és fiúk anyák-napi, majd sikeres falunapi szereplése után vetette fel a
várgesztesi Krüpl Lászlóné, „Klári néni”,
hogy a régen megszűnt tánccsoportot újjá
kellene szervezni a tehetséges fellépőkkel.
Az elképzelést követték a tettek, s a Kecskédről érkező Langner Kornélia művészeti
vezető-koreográfus irányításával 2007
őszén megkezdődtek szombatonként a próbák, „megszületett” a Várgesztesi Német
Nemzetiségi Ifjúsági Tánccsoport.
Hosszú, lemondásokkal, munkával, gyötrelemmel teli út vezetett 2007 ősze óta idáig, de megérte - mesélte Langner Kornélia.
Ma már az ország sok településén ismerősen cseng a csapat neve, amit a meghívások
nagy száma is bizonyít. A gyerekek fejlődésére és szorgalmára pedig jó példa, hogy

alig pár hónappal a közös munka megkezdését követően debütáltak a fiatalok a helyi
idősek karácsonyának ünnepi műsorában.
Mindezekre és a közös turnékra, fellépésekre is emlékeztek az együttes tagjai a júniusi
évzáró gálán, melyre immár harmadik alkalommal került sor.
Pillmann Andrea, a tánccsoport vezetője köszöntötte Várgesztes lakóit és vendégeit, aki
a kezdetek mellett összefoglalta az elmúlt
év eseményeit is. Volt olyan időszak, amikor minden hétvégénk be volt táblázva –
hangzott el.
- Nyolc lány és hét fiú alkotja jelenleg a
táncegyüttest, s bizony mind nehezebb a
dolgozó, főiskolás fiatalok összefogása,
programjaik koordinálása, különösen tavasztól őszig, a fesztiválok, falunapok idő-

szakában. Ezért is döntött úgy a társulat,
hogy idén nyáron nem vállalunk fellépést,
kihagyjuk ezt a szezon, így legközelebb augusztus 20-án, a gesztesi ünnepi rendezvényen lépünk közönség elé – tájékoztatott
Pillmann Andrea.
A mintegy kétórás műsorban a huszonkét
darabból álló repertoár legjavából kapott
ízelítőt a lelkes publikum, és bizonyságot
arra, hogy az utánpótlással sincsen baj,
amit a gyermek tánccsoport színrelépése
bizonyított. S akinek nem volt elég a látvány, az maga is kipróbálhatta hogyan is
kell ropni az ősök táncait, hiszen táncházzal fejeződött be a szombati gála, ahol a
Várgesztesi Vagányok zenekar gondoskodott a talpalávalóról.

A régebbi lapszámok megtekintéséhez látogasson el a
http://geszteslap.mlap.hu portálra,
ahonnan a község eseményeinek nagy felbontású
képeit is letöltheti HOME jogokkal!
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Úrnapja
Úrnapja ünnep elődje, magja a pátriárkák és Mózes
korára nyúlik vissza. Az ó –szövetség korában köttetik az első szövetség Isten és Ábrahám majd Isten
és Ábrahám utódai között. Ott a test és a vér az
áldozatra szánt állaté. Isten részéről a szövetség feltétele ez: „Én vagyok a mindenható Isten, járj előttem és légy tökéletes!” (Ter 17,1)
Az Úr Krisztus új (és örök) szövetséget és az áldozatnak új formáját hozza létre. Az áldozat bemutatása a Golgotán történik, ahol Jézus keresztre feszített teste és kiomló vére az áldozat. Ennek elővételezése az utolsó vacsora, és ennek megjelenítője
a szentmise. A titok leegyszerűsödik, a keresztút
diadalmenetté lesz.
Ezt az új szövetséget is Ábrahám, Izsák és Jákob
Istene kezdeményezte. Ő nem volt elégedett az „ó”val. Nem volt elég értékes számára a bakok és bikák
vére. Mélységes és csodálatos misztérium, de a legdrágább vér áldozatára „vágyott”. Az emberi szemek és szívek előtt borzalmas, de az Isten előtt a
legdrágább és felülmúlhatatlanul fenséges áldozat,
az egyetlen Őhozzá méltó létrejött a Golgotán. Jézus aki bemutatta, azt akarta és lehetővé is tette,
hogy ott legyünk, résztvevői legyünk annak mi
mind,akik hívei, testvérei és barátai vagyunk. Ezért
mondta elővételezve a golgotai áldozatot és örökké
hozzáférhetővé téve övéi számára: „Vegyétek, és
egyétek, ez az én testem….ez az én vérem….
Így mi is szövetségesei lehetünk Istennek. Feltétele
azért van ennek a szövetségnek. Ábrahám esetében
ez volt a feltétel: „Járj előttem és légy tökéletes!”
(Ter 17,1)
Tőlünk sem kíván kevesebbet.
Kemény feltétel ez.
Megéri!
Dr. Kis József

Kidöntötték a
májfát
Sorra gyülekeztek az érdeklődők a várgesztesi Faluház környékén, arra várva, hogy a fiatalok önkéntes tűzoltókon alapuló megszokott csapata
Almási István képviselő irányításával kidöntsék a
májfát.
A jó 13 méteres fenyő nem okozott különösebb
gondot, de biztos, ami biztos alapon a fiatalok a
művelet minden részletét aprólékosan egyeztették,
mielőtt elérkezett volna a döntés pillanata a népviseletbe öltözött óvodások és a Német Kultúregyesület Dalkörének műsora után.
A község apró gyerkőceinek tánca ezúttal is vastapsra sarkallta a környező fák árnyéka alatt hűsölő vendégeket, majd következett a dalkör, végül
pedig a nap attrakciója, a májusfa kidöntése.
A pünkösdi program hangulatát a Gesztesi Vagányok muzsikája fokozta, de nem éjszakába nyúlóan, hiszen a községben szombaton rendezték meg
a Csengő napot, amikor viszont már hajnalig húzták a talpalávalót.
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Marad a négy évfolyam,
lesz csoportbontás

A közoktatási intézmények átszervezéséről is tárgyaltak a várgesztesi
képviselők legutóbbi ülésükön, melyen a témára tekintettel Hartdégenné Rieder Éva, a vértessomlói
általános iskola igazgatója, Pócsiné
Gebhardt Ágnes helyi iskolaigazgató, valamint Pillmann Katalin óvodavezető is részt vett.

szel a 4 alsós évfolyamon 16 diák
kezdi meg a tanévet, s a közoktatási törvény arra is lehetőséget ad,
hogy valamennyien egy csoport
keretein belül okosodjanak. Busz
Tamás erre reagálva úgy fogalmazott: törvényileg lehet, de vajon a
pedagógus meg tud-e birkózni a
feladattal?

Menoni Gabriella polgármester bevezetőjében elmondta: a végleges
döntést, miszerint a várgesztesi
közoktatási intézmények a somlói
iskola tagintézményeiként folytassák működésüket, már mindkét település testülete meghozta,
az együttműködési megállapodásuk módosítása folyamatban van.
Ugyanakkor a képviselők és szülők részéről több kérdés is felmerült, melyekre a szomszédos iskola igazgatója a legautentikusabb
válaszadó, ezért kérte, hogy vegyen részt az ülésen.

Szolga Róbert arra hívta fel a figyelmet, hogy a költségvetésben
már betervezték a plusz pedagógus alkalmazásával járó kiadásokat, a csoportbontásra pedig ígéretet tettek. Ha a szülők ezt kérik,
akkor kell! – szögezte le a képviselő, ugyanakkor azt is felvetette:
mi történik, ha meghirdetik az álláshelyet, s szeptemberben mégis
kevesebb gyermek érkezik?

Mint kiderült, a döntéshozókat és
szülőket leginkább a négy évfolyam megőrzése és a csoportbontás foglalkoztatja. Hartdégenné
Rieder Éva nem titkolta: találkozott a szülőkkel, s ismertette véleményét, miszerint szerencsés lenne, ha már a negyedikesek is
Vértessomlón folytatnák tanulmányaikat. Ez esetben Várgesztesen egy összevont osztály működne, s az önkormányzatnak nem
kellene plusz pedagógust alkalmaznia, ami számításai szerint
éves szinten 3,5 – 4 millió forint
többletkiadással jár.
A községben jelen állás szerint ős�-

Ezt a kockázatot vállalnunk kell –
érkezett a válasz Kluber János alpolgármestertől, aki azt is hangsúlyozta, hogy a testület feladata
a színvonalas oktatás pénzügyi
feltételeinek megteremtése, hogy
évek múlva már ne elvigyenek,
hanem vigyenek gyerekeket Várgesztesre.
A képviselők végül úgy határoztak, hogy megőrzik a négy alsós
évfolyamot, s a gyerekek tanítását
két csoportra bontva biztosítják,
amihez plusz egy pedagógust alkalmaznak szeptembertől. A két
tagintézmény vezetői álláshelyére
pályázatot írnak ki. Pócsiné Gebhardt Ágnes jelezte: ő nem kíván
pályázni.

XVIII.
Csengőnap
Ökör vontatta szekéren, nemzetiségi népviseletbe öltözve,
csengettyűszó mellett vonult
tizenhét évvel ezelőtt az egyik
várgesztesi lokálpatrióta, Náci
bácsi feleségével a várrétre, emlékeztetve a helyi német nemzetiséget arra, hogy a bajorországi telepesek éppen 250 évvel

azelőtt érkeztek erre a területre.
Azóta minden évben megrendezik a Csengő- és falunapot a
festői környezetben fekvő településen, idén tizennyolcadszor
– mesélt az esemény eredetéről
szombaton Pillmann József a
helyi német kisebbségi önkormányzat elnöke.
A faluházban elsőként Menoni
Gabriella polgármester üdvözölte a megjelenteket, s a hagyományoknak megfelelően,
egy-egy Bibliával ajándékozta

Ballagtak az apróságok
Szépen gyarapodik várgesztes lakossága, legalábbis, ami
az óvoda létszámát illeti. Míg 2006-ban 16 aprósággal
foglalkoztak a pedagógusok, addig számuk öt év alatt
27-re emelkedett, akik közül nyolc nagycsoportost búcsúztattak az intézmény évzáró eseményén, amire
megtelt a Faluház konferenciaterme.
A gyerekek kétnyelvű évzáró műsorának bemutatóján
ott ültek a szülők, nagyszülők, ismerősök és rokonok,
hogy együtt örüljenek a gyönyörű népviseletben felvonulók produkcióiban, melyeket Pillmann Katalin intézményvezető ünnepi gondolatai előztek meg.
Négy fiút és négy lányt búcsúztattak a kis- és középső
csoportos társak, majd a ballagók is egy-egy verssel
tették emlékezetessé a műsort, amit – a hagyományoknak megfelelően - jó hangulatú kerti parti követett az
Faluház udvarán.

meg azt a négy diákot, akik az
idén fejezték be általános iskolai
tanulmányaikat. Szintén ajándékkal térhetett haza az a két
fiatal család, ahol az elmúlt évi
Csengőnap óta kisbaba született, de az a nyolc óvodás is,
akik szeptemberben megkezdik
iskolai tanulmányaikat.
Az ünnepi aktust követően a
nemzetiségi táncegyüttesek és
dalárdák foglalták el a színpadot, ahol a helyiek mellett a
Tarjánból és Oroszlányból érke-

Édesapám a
faszobrász
Száz éve született Dilong Sándor
faszobrász, akit a mai művészek
közül többen is mesterükként említenek. Fia, ifjabb Dilong Sándor
Várgesztesen telepedett le, így
adott volt a helyszín az „Édesapám a faszobrász” című retrospektív tárlat megrendezéséhez.
Az idősebb Dilong Sándor Kecskeméten látta meg a napvilágot
1911-ben. Villanyszerelő inasként
kezdte a szakmatanulást, majd beállt faszobrász inasnak. Első mestere Szamosi Sós Vilmos volt, aki az
első világháború előtt híres bútorgyárak megrendelésére dolgozott.
1939-ben megnősült, két gyermeke született. A faszobrászattal
kapcsolatos művészi hajlamát
napi munka után és a hétvégéken
bontakoztatta ki. A fán kívül faragott köbe, csontba, mintázott
agyagba, öntött nagyméretű gipszszobrokat. Szívesen festett is olaj-

ző csoportok szórakoztatták a
vendégeket. Felléptek többek között az óvoda és iskola apróságai, Balambér Tamara gitárosénekes, a gesztesi Német Kultúregyesület Dalköre, a gyermek
és ifjúsági tánccsoport, az
oroszlányi Bányász Népdalkör,
a tarjáni S-iker 2000 sramlizenekar és a Zangőkék kórus, s
nem utolsó sorban a Várgesztesi
Vagányok együttes, amely az
esti bálhoz is biztosította a muzsikát.

jal, akvarellel és pasztellel. Megtanult aranyozni, színezni.
Témaválasztása sokrétű volt. Vallási szobrai, festményei, Krisztus,
Mária és a szentek körül forogtak.
Néha stílusgyakorlatként készített
faragott bútorokat, reneszánsz,
barokk vagy koloniál stílusban. A
népművészet is megérintette, sok
használati tárggyal gazdagítva a
családot a faklumpától a különböző használati tárgyakig.

