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Németországban jártak a táncosok
2014. JÚLIUS

VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Jubileumi Csengőnap
Fél évszázados jubileumát ünnepelte a
németországi Piesbach tánccsoportja.
Ez alkalomból nagyszabású fesztivált
rendeztek, amire meghívást kapott a
várgesztesi Német Nemzetiségi Felnőtt
Tánccsoport is – számolt be az eseményről a csapat vezetője, Pillmann
Andrea.
Langner Kornélia koreográfus mellett
tizenöt táncos utazott a francia határtól mintegy 20 km-re elterülő, 2500
lakosú Piesbachba, ahol az elhelyezkedést követően egy fergeteges köszöntőbulival fogadták a magyar delegációt.

Szombaton délelőtt a község nevezetességeivel ismerkedtek, majd a délutáni készülődés után, este 7 órától kezdődött a jubileumi fesztivál, ahol hat
együttes mutatkozott be. Elsőként az
50. évfordulójukat ünneplő piesbachiak, őket követte egy félórás műsorral
a gesztesi csapat, akik tradícionális esküvői tánccal léptek fel, majd sorra
következtek a bajor Lindau városbeli
táncosok, illetve a Franciaországból és
Luxemburgból érkező hagyományőrzők.
- A gála második részében egy nyírségi kétlányos táncot, egy német táncot,
valamint a fiúk egy részeges táncot

Hittantábor
Közel 50 általános iskolás, helybeli, várgesztesi és
vértessomlói hittanos gyermek számára rendezett napközis tábor június 16-a és 18-a között a Környei Római
Katolikus Egyházközség a Közösségi és Tájházban. A
gyerekek tábori részvétele szociális helyzettől függetlenül
díjtalan volt, miután az egyházközség pályázati és támogatási forrásokból biztosította a napi háromszori étkezést, az esztergomi kirándulást és a különböző programokat.
Első nap a helyi szakrális épületekkel, no meg egymással
ismerkedtek meg: reggel közösségformáló játékokban ve-

adtak elő. Mindegyik produkciónk sikert aratott, nagyon nagy lelkesedéssel
és kíváncsisággal fogadtak bennünket
– fogalmazott Pillmann Andrea.
A vasárnapi szentmisét követően, a
nap fénypontjaként került sor a felvonulásra, ahol 22 csoport táncolt végig
a település utcáin, s műsorral kedveskedtek a kíváncsiskodóknak. A várgesztesiek a Májusfa- valamint a Vidám táncok című német művet adták
elő, majd azzal a tudattal indultak
haza, hogy sikerrel őrzik és mutatták
be a német nemzetiségi ősök hagyatékát az anyaországban.

hettek részt a nebulók, majd ellátogattak a katolikus
templomba és a tóparti játszótérre. Délután egy
vértessomlói apuka, Komlóssy Gábor vezetésével valamennyien kipróbálhatták a barkácsolást, pólónyomatást,
de akinek ezekhez nem volt kedve, az mesefilmet nézhetett.
A második napot Esztergomban töltötték a gyerekek,
ahol megtekintették a Ferences Rendházat és a hozzá tartozó templomot, valamint gimnáziumot.
A tábor utolsó napján a reggeli után akadályverseny várta a diákokat a tó partján: öt csapat 7 állomáson mérhette össze tudását hitbeli és ügyességi játékok terén, s igen
ügyesen, könnyedén vették az akadályokat és a plusz
megmérettetéseket.
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Június 15-én 20. alkalommal rendezték meg Várgesztesen a Csengőnapot,
emlékezve a németek 270 évvel ezelőtti
betelepítésére, akik annak idején lovas
kocsival, csengőszóval érkeztek a településre.
Koradélután a Dobbantó Dobosok dobolták ki, hogy hamarosan kezdődik a
program a Faluházban, melynek előterében az érkezőt különleges trófeakiállítás várta.
Erre az alkalomra készült el az a tárlat
is, amely a folyosókon és lépcsőfeljárón elhelyezett 70 tablón 44 család 365
fényképét mutatja be tisztelegve az
elődök előtt. A 125 esztendőt felölelő
fotóanyagot a Várgesztesi Hagyományőrző Klub négy éven keresztül
gyűjtötte, archiválta és szerkesztette,
az együttműködő családokkal 3500
órát fordítottak a projekt megvalósítására.
A kiállítás megnyitóján Menoni Gabriella polgármester a klub, s kiemelten
dr. Tar József, valamint a családok részére így fejezte ki köszönetét: Örök
hálával tartozik az utókor mindazoknak, akik rendelkezésre bocsátották
féltve őrzött fényképeiket és dokumentumaikat, elmesélték családi történeteiket, hiteles adatokkal és semmivel nem pótolható emlékezetükkel

több ezer adatot szolgáltattak, és szinte példátlan lelkesedéssel maguk készítették el a családi tablójukat.
A várgesztesi önkormányzat és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alap támogatásával megvalósult projekt keretében az élő emlékezeten alapuló időkapszula is elkészült a jövő
generációi számára interaktív DVD
formájában. A lemezen található 1077
fénykép és dokumentum különleges
vizuális élményt nyújt a nézőjének.
Ezekből a családokból tevődött össze a
település és Önök nagyon sokan a leszármazottaik. Szívmelengető, megható érzés, ahogy ápolják a hagyományt, ahogy őrzik a családok
gyökereit, amely összeforr, egybekapaszkodik a község múltjával, történelmével – ezt már percekkel később, a
Csengőnap megnyitóján fogalmazta
meg Popovics György, a KomáromEsztergom Megyei Önkormányzat elnöke, aki a rendezvény 20 évvel ezelőtti életre hívását is méltatta. Mint
mondta, a csengő számára az elődök
érkezése mellett hívó szóként azt is jelzi, jelenti, hogy a falu apraja-nagyja
már két évtizede összegyűlik ezen a
szép ünnepségen és emlékezik.
Az elnök a jubileum alkalmából a
„Második ezredév Komárom-Eszter-

gom megyében” című könyvvel ajándékozta meg a nemzetiségi önkormányzatot, az általános iskolát és a
helyhatóságot, s bejelentette, hogy a
labdarúgó csapatot tíz mérkőzéslabdával támogatja a megyei önkormányzat.
Hagyomány, hogy a Csengőnapon köszöntik a község legkisebb lakóit, így
idén hat, az eltelt egy év alatt született
apróság anyukája, apukája vehette át
a Talabér Angelika által készített festményt. Az ünnepségen elbúcsúztatták
az öt ballagó óvodást, a negyedikes diákot, aki jövőre már a vértessomlói
iskola tanulója lesz. A nyolcadik osztályosok ajándéka hagyományosan
egy-egy biblia, s 2011-től egy-egy aranyozott Várgesztes kitűző, melyet
Pillmann József elnök nyújtott át a
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Várgesztes nevében, a Várgesztesért
Közalapítvány pedig azt a négy fiatalt
ajándékozta meg, akik az eltelt évben
sikeres nyelvvizsgát tettek. Az ünnepélyes megnyitó után az óvodások,
iskolások, a gyermek és felnőtt tánccsoport, a Német Kultúregyesület és
Bányász Táncegyüttes lépett színpadra, végül pedig a Várgesztesi Vagányok szórakoztatták a Csengőnap
résztvevőit.
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Gyűjts magadnak igazgyöngyöt…
Ha megtanulsz mosolyogni, észreveszed, ami szép. Rádöbbensz majd, amit Te adsz, mások azt nyújtják feléd. Gyűjts
magadnak igazgyöngyöt, rakj el minden szép mesét… egy kedves versikével búcsúzott Pillmann Katalin óvodavezető, s természetesen a csokoládé szerencse katicabogár, ceruza, radír, csoportkép, pogácsa mellett ezek a gondolatok
is ott lapultak a várgesztesi ballagó óvodások tarisznyájában az évzáró rendezvényen.
A gyönyörű népviseletben érkező gyerekek produkcióit a
Faluházban tartott ünnepségen a szülők, nagyszülők, rokonok és barátok büszke pillantással kísérték, s sokan talán még közülük sem tudják, hogy a régi sváb viseletek
anyagaiból készített szoknyácskák között legalább 120 esztendős, egykori menyasszonyi ruhából kiszabott is található.
Az intézménytől öt apróság köszönt el, hagyományosan
közös műsort adva társaikkal németül és magyarul. Bár az
évközben tanult kedves mondókák, játékok, versek, dalok
és a Schuster tánc közben még mindannyian mosolyogtak,
bizony volt nagycsoportos, akinél eltörött a mécses, ami-

Kidöntötték a fát
A májusfa a tavasz, a természet újjászületésének a
szimbóluma, de jelenti a lányok elismerését, a nagylányokhoz való tartozást. Hagyományosan a legények csoportokba verődve, éjszaka állították, szalagok, kendők, virágok, üveg bor kerültek rá többek
között.
Aztán pünkösdkor „kitáncolják” a fát, vagyis a fát
kidöntik, általában táncmulatság keretében.
Nos, ez utóbbira nem került sor a vasárnapi májfadöntés alkalmával, hiszen akár az alábbi táblát is
kitehették volna a gesztesi faluház elé: turné miatt
a kulturális élet leállt!
Mint azt a főszervező, Almási István bejelentette a
gyér számú nézőnek, a dalkör és a tánccsoport Németországban vendégszerepelt, míg a Vagányok zenekarnak éppen Oroszlányban volt fellépése.
Ennek ellenére az önkéntesek annak rendje és módja
szerint kidöntötték az április utolsó napán emelt
májfát.

kor a középsősök átadták búcsúajándékaikat. A gyerekekre
a végleges elköszönésig azért még várt pár vidám, közösen
eltöltött nap és program, hiszen az ünnepséget hagyományosan kerti parti zárta, majd pedig valamennyi óvodás
együtt kirándult a Veszprémi Állatkertbe.

Középmezőnyben a csapat

Vannak gondok, de ezek is mind a mi eredményeink – talán
így lehetne röviden összefoglalni a várgesztesi Sport és Faluvédő Egyesület szezonzáró programján elhangzottakat, amelyen elsőként Pillmann Ferenc értékelte a labdarúgó csapatok
munkáját.
Mint arról több alkalommal beszámoltunk, mozgalmasan
alakult az egyesület és az együttes elmúlt időszaka, gondoljunk csak az elnöki tisztújításra, vagy a tavalyi rapid edzőcserére.
Mint azt Pillmann Ferenc elemzésében elhangzott, gondot
okoz egyes játékosok motiváltságának hiánya, valamint az
edzések és a munkahelyi elfoglaltságok összehangolása, a
legsürgetőbb feladatok között pedig az utánpótlásból a felnőtt
csapathoz távozók pótlását említette.
A felnőttek évek óta a megye II. középmezőnyében tanyáznak, egyszer sem veszélyeztette őket a kiesés réme. A 2013/14es szezonban 30 mérkőzésből tízet megnyertek, 14-et elvesztettek, s hat volt döntetlen. Az így szerzett 36 pont a 9. helyhez
volt elég a tabellán.
Az U-19-esek 11 győzelemmel, 17 vereséggel és két döntetlennel 35 pontot gyűjtöttek, ez a 10. helyet eredményezte.

Őrzik a hősök emlékét
Ünnepélyes keretek között adták át
június 15-én a reggeli szentmisét követően 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 sikerrel nyújtott be pályázatot, a ravatalozó rekonstrukciójára 16, a hősök kegyeleti
helyeinek felújítására 2,5 milliót nyert
el az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program keretéből. A pályázat kimunkálásáért, az elszámolás elkészítéséért
Menoni Gabriella polgármester vasárnap köszönetet mondott az egyházközség tagjai, kiemelten Dr. Kis József
részére, Spányi Antal Megyéspüspök
atyának a megelőlegezett forrásokért,
a kivitelezőknek, műszaki ellenőröknek az áldozatos munkájukért, s a
megyei Honvéd és Nemzetőr Hagyományőrző Egyesület állományának,
akik több mint 400 munkaórát teljesítettek a Hősi parcella felújítása során.
Elődeink és a hősök emlékét megtartjuk és megőrizzük! – zárta gondolatait a polgármester.
Amikor egy település, egy közösség
mind a hősök emlékére, mind pedig
egy temetőben a méltó búcsúra képes
áldozni és képes megtenni mindent
azért, hogy a hősi sírok, a temető és
annak környezete megszépüljön, az
tiszteletet mutat – fogalmazott az eseményen Czunyiné dr. Bertalan Judit
államtitkár, majd hangsúlyozta: olyan

tiszteletet mutat, amit mindnyájunknak meg kell tanulnia.
Vitéz Bányay István Károly nemzetőr
dandártábornok, a Komárom-Esztergom Megyei Honvéd és Nemzetőr Hagyományőrző Egyesület elnöke a jelenlévőktől azt kérte: azokról a
honvédekről se feledkezzenek meg,
akik még mindig hevenyészett sírjaikban nyugszanak a falu közigazgatási
határain belül, s bár sírhelyük biztosított lett volna a temetőben, a honvédelmi tárca nem járult hozzá. Közülük Funtig József, Darázs János és Kis
Jenő neve ismert. A dandártábornok a
távolban elhunyt Schäffer Antalról és
Pillmann Ferencről is megemlékezett,
valamint a családi sírban nyugvó
Pillmann Imréről, aki „abban a zűrzavaros időben valahogy hazakeveredett,
s amikor a szovjetek elfoglalták a községet, menekülni próbált, ám hiába
volt fegyvertelen, agyonlőtték”.
Azok a honvédek és bizony civil áldozatok is, akikre ma itt közösen emlékezünk, helytálltak. Ezért is a mi hőseink, a nemzet hősei, akiket nem
szabad elfelejteni, és akik iránt örök
hálánk kötelez – hangzott el a beszédében. A dandártábornok végül a felújításban nyújtott áldozatos munkáért az egyesület három tagja, Józsa
Beáta, Likár József és Daubner Attila
részére fejezte ki köszönetét.
Vitéz Molnár-Gazsó János, a Vitézi
Rend Főkapitánya meghatottan és alázattal idézte fel azon sokszázezer magyar fiatal, családapa sorsát, akik ha-

zájuk hívó szavára azonnal fegyvert
ragadtak és készek voltak vérüket ontani, hogy Magyarország fennmaradjon a kései utódok számára. A csatamezőkön elvérzett nagyapák, dédapák
közül ő is három, Várgeszteshez kötődő hős nevét emelte ki. Így fogalmazott: a háborúban bátran harcoltak és
a háború, valamint a kommunista
rémuralom után életük végéig hazájukat szolgálták. Mert a hazát szolgálni nem csak háborúban lehet, hanem békeidőben is. És kell is.
Molnár-Gazsó János a három hős
emlékét idézve bejelentette: a Vitézi
Rend poszthumusz soraiba fogadta
néhai Hám Mihály honvédet és néhai
Bender Mihály őrmestert, s Vitéz Magyar Dezső ezredes részére a rend főkapitányaként Világháborús Emlékérmet
adományozott,
melyet
a
vitézavatáson nyújt át szerettei részére.
A történelem vérzivataros időszakára,
kínokra, fájdalmakra, sokmillió ember életét követelő háborúra és magyar
hőseire történő visszatekintéseket követően Bedy Sándor római katolikus
plébános, dr. Papp Szabolcs görög katolikus paróchus és Szemeti Ferenc
nyugállományú ezredes, református
tábori lelkész mondott imát, s szentelte fel, áldotta meg a felújított ravatalozót és sírparcellákat, majd a jelenlévők
a központi keresztnél helyezték el a
kegyelet, az örök emlékezés és tisztelet
virágait.

