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Szerencse fel, szerencse le

A várgesztesi általános iskola tanulóival egy borongós csütörtöki reggelen
indultunk el a tatabányai Bányászati
Múzeumba.
A múzeum előtt Évi néni várt ránk,
aki természetesen az oda illő „Jó szerencsét!” köszönéssel fogadott minket.
Néhány bemelegítő kérdés után a régi

iskola felé vettük az irányt. Az 1920as évek diák életébe kaphattunk bepillantást. Évi néni először elmagyarázta
a gyerekeknek, hogyan viselkedtek az
akkori diákok, miként zajlottak a tanítási órák. Sok kérdést tett fel a kis
diákoknak, akik nagyon ügyesen válaszoltak mindenre – természetesen

PROGRAMOK
Iskola:
június 19. Tanévzáró (előreláthatólag)
Óvoda:
június 8. Évzáró 15.00

csak miután tisztességesen jelentkeztek és megkapták a szót- így hamar
magukénak érezhették a kor szellemét.
A szünetben korhű játékokat is kipróbálhattak, mint például a lépegetőt, a
dió zúgatót és a gólyalábat. A becsengetés után kezdetét vette az igazi óra,
ami a 20-as évek szellemében zajlott,
még egy feleletet is hallhattunk Szolga
Zalántól, aki Petőfi Sándor Anyám
tyúkja című versét szavalta el. Egybehangzó vélemény volt az óra letelte
után, hogy szívesen éltek és tanultak
volna ebben a korban körmös ide vagy
oda.
Ezt követően végigjártuk a szintén
korhűen berendezett hatajtós házakat.
Majd Tóth Laci bácsi vezetésével a XVös akna bejárható bányatérsége felé
vettük az irányt. Laci bácsitól a szénbányászat rejtelmeiből kaptunk ízelítőt, valamint sok érdekes gépet mutatott, melyeket a gyerkőcök örömmel
vettek birtokba. Kifelé menet még betértünk az ásványkiállításra. Megtekinthettük az egykori vértessomlói
bányából kimentett támfákból kialakított bányavágat rekonstrukcióját is
és a vidék főbb ásvány- és kőzettípusait, ősmaradványait. A rossz idő ellenére egy izgalmas és tanulságos kirándulásban lehetett részünk.
-KZS-

Iskola-Óvoda:
június 9. Kirándulás a Tropicariumba
és Tabajdra a Mezítlábas Parkba
Faluház:
június 13. Csengőnap
július 6-tól 24-ig Nyári napközis tábor
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Családi majális
Már a korareggeli zenés ébresztő jelezte a hatszáz fős faluban, hogy ünnep
van, majd a horgászok elfoglalták helyeiket a tó partján, hogy kiderüljön,
kié lesz a legnagyobb fogás. A faluház
melletti területen rendezkedtek be a
főzőverseny csapatai, hogy bebizonyítsák a szigorú zsűrinek főzési tudományukat.
Bár a halak kapási kedve, illetve az
időjárás hagyott némi kívánnivalót
maga után, az elmondható: igazi közösségi eseménnyé vált a gesztesi május elseje.
Horgászverseny eredmények: az ifjúsági kategóriában 1. Licul Kucera Dominik, 2. Sramkó Bendegúz, 3. Kluber
Dániel, A felnőttek között 1. Licul
Norbert, 2. Kluber Zsolt, 3. Kovács
Norbert, Palkó Gábor, Schäffer Márton (megosztva).
Várgesztes lakói szép számban gyülekeztek a faluház előtt, hogy a hagyományoknak megfelelően felállítsák a
falu májusfáját. Nagy taps fogadta a
sikeres akciót, de ezzel nem volt vége
az események sorának, hiszen másnap, május első napján immár nyol-

cadik alkalommal rendezték meg azt a
családi napot, melynek létrejötte
Almási Istvánnak, a képviselő-testület
tagjának köszönhető, aki ötletgazdaként valóban majálishoz illő programot szervezett a település lakóinak és
vendégeinek.

A főzőversenyt az Üvöltő majmok
csapata nyerte, 2. a Nosztalgia, 3.
Guszti és csapata.
A különdíjat: az Éva és konyhája formáció vihette haza.
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Beszámolt a nemzetiségi önkormányzat
Hol van a németajkú ifjúság? – hangzott el a kérdés Beck Ferenctől a Faluházban, miközben a Német Nemzetiségi
Önkormányzat
Várgesztes
közmeghallgatására gyülekeztek az
érdeklődők. A kérdésfeltételre később
Pillmann József elnök nemcsak vis�szautalt, de meg is köszönte azt.
Már hagyomány, hogy ebben az időszakban az előző év szinte valamen�nyi történését közmeghallgatás formájában idézi fel a Német Nemzetiségi
Önkormányzat Várgesztes elnöke, így
a posztjában 2014 őszén ismét megerősített Pillmann József summázta
az általuk szervezett, illetve támogatott rendezvényeket, az üléseken hozott határozatokat, s ismertette a
pénzügyi gazdálkodást is.
Az elnök bevezetőjében sajnálatát fejezte ki a csökkenő létszámú német
lakosság miatt, s mert az idősek
eltávoztával lassan már nemigen lehet
német szót hallani a boltban, s más
helyeken. Példaként említette a 2011es népszámlálási adatokat, amikor
Várgesztesen még 198-an vallották
magukat németnek, ám a 2014-es regisztráció szerint már csak 78-an. Ekkor fejezte ki köszönetét a Beck Ferenc
által korábban megfogalmazott kérdés
kapcsán, s jelezte, hogy nehéz feladat
vár rájuk a fiatalok mozgósítása, s
annak megválaszolása kapcsán is,
hogy mitől váltak az emberek az identitásuk megvallása kapcsán közömbössé.
A folytatásban a rendezvények közül
kiemelte a január 6-ai elhurcolásra
való megemlékezést, melyet idén, a 70.
évforduló tiszteletére már a felújított
emlékműnél tarthattak.

A tavaly áprilisi borverseny tekintetében nem panaszkodhat a szervező
nemzetiségi önkormányzat, hiszen a
gazdák 28 mintával neveztek, s a
mustra kiváló alkalmat teremt a komoly szakmai beszélgetésekre, s instrukciók megfogalmazására a bírák
részéről.
A Csengő Nap kapcsán az elnök úgy
vélekedett, hogy a rendezvény folyamatosan elveszíti az 1994-es létrejöttének mivoltát, a Várgesztesre betelepült
német ősök előtti tisztelgést, a rájuk
való emlékezést és megünneplésüket.
Ezért – úgy érzi – a nemzetiség identitásának megőrzésében a nagyobb szerepet az augusztus 20-ai, az általuk
szervezett nemzetiségi találkozó vette
át, amely délelőtt német misével kezdődik, majd délután a kultúrcsoportok veszik át a főszerepet. Az idei esztendőre már tíz csoport igazolta
vissza, hogy vállalja a fellépést –
hangzott el.
A hagyományok őrzésének egyik sikeres állomása az óvodások körében a
Christkindl bemutatása az intézményben, s Karácsonykor a falut járó,
christkindl-ző gyerekek, akik felkészítéséhez a nemzetiségi önkormányzat
továbbra is felajánlotta segítségét. Az
elnök azt is bejelentette, hogy a decemberi terveik között egy megyei
gyermek és felnőtt Christkindl találkozó megszervezése is szerepel.
A 2014-es év ülésein történtekről szóló tájékoztató részeként Pillmann József köszönetét fejezte ki Schäffer János részére, aki az előző ciklusban
nemzetiségi képviselőként ténykedett,
ám a tavaly októberi választásokat
követően az alacsony nemzetiségi re-

gisztráció miatt már csak három fővel
alakulhatott meg az új önkormányzat, melynek ő nem lett tagja.
A pénzügyi beszámolóból kiderült,
hogy a működéssel, támogatásokkal,
rendezvényekkel kapcsolatos kiadások
nagyjából 1,1 milliós összegének 20%át (219.000 Ft) tették ki tavaly a NAV
felé fizetendő kötelezettségek. E kapcsán Hartdégen Sándorné szóbeli kiegészítésként elmondta: az 51%-os
reprezentációs adó rendkívül sújtja az
önkormányzatot és a hozzájuk hasonlóan alacsony összegből gazdálkodó szervezeteket, hiszen a programjaik
során vendéglátást biztosítanak, melyet terhel az adónem, s amikor őket
látják vendégül, s ajándékot vásárolnak a házigazdák számára, szintén
meg kell fizetni az ajándék értékének
megfelelően.
A pénteki közmeghallgatás során
Hartdégen Sándor arra kérte Pillmann
József elnököt, hogy tolmácsolja a
„nagy” önkormányzat felé felvetését,
miszerint szükség lenne egy mutatós
faluközpontra, amelyhez viszont tervek kellenének, s hogy a folyamatban
lévő fásítás kapcsán ezeket a terveket
vegyék majd figyelembe. A Kopjafa állapotát is felvette, s a kérdést még a
közmeghallgatáson sikerült is „rövidre zárniuk”. Az elnök ugyanis felkérte
Schäffer Jánost, hogy a nemzetiségi
önkormányzat költségvetésének terhére gondoskodjon a szükséges javításról, s Pillmann József arra is ígéretet tett, hogy valamennyi felmerülő
kérdést továbbítja a község képviselői
számára.
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MUTTI ICH HAB’ DICH LIEB

Minden verssor, minden rím, minden dallam és minden
mozdulat az élet legszebb érzését, az édesanya, nagymama
szeretetét fogalmazta meg csütörtökön a várgesztesi faluházban, ahol a kis óvodások kétnyelvű felirattal is köszöntötték a vendégeket.
A legszerencsésebb apróságok édesanyjuk, nagymamájuk
mellett déd- és ükmamájuk arcára is büszke, szeretetteljes
és meghatódott mosolyt varázsolhattak kedves verseikkel,
játékaikkal, s egyáltalán nem utolsó sorban bájos ajándékaikkal, így fejezve ki köszönetüket és szeretetüket. „Úgy
repültem, mint a madár! Pedig szárnyam sincsen. Virágot

is hoztam Neked! Pedig kertem sincsen. A szeretet az én
szárnyam, Szívem az én kertem. Anyák napján köszöntelek, Édesanyám, lelkem!” – még el sem hangzottak a sorok,
amikor a kicsik már valóban repültek szeretteik felé papírvirágjaikkal, s csodaszép meglepetésükkel. A gyerekek
ugyanis óvodapedagógusaik segítségével – találóan kifejezve a szeretetet, mint a legcsillogóbb drágakövet – saját fotóikat is bekeretezték aprócska, színes kövecskékkel. A gyerekek fantáziája szabadon szárnyalhatott, így született meg a
21 különböző képkeret, valamennyi más-más színösszeállításban pompázva.

Holland kórus a templomban

HIV/AIDS szűrés

1946-ban alakult a holland Christelijk Mannenkoor, az akkori
Steenwijk városának férfikórusa, amelynek jelenleg több mint félszáz
tagja van. Rendszeresen fellépnek istentiszteleteken, s jó kapcsolatokat
ápolnak a Pesterzsébeti Központi Református Kórus tagjaival.
Május közepén érkezett Magyarországra az énekkar, harminckét fővel. Május 15-én a ráckevei református templomban, majd május 16án Pesterzsébeten léptek közönség elé, 17-én pedig Várgesztesre látogattak.
Az énekkar tagjai délelőtt a majki kamalduli remeteséget keresték fel,
ahová elkísérte őket Geiszt Róbert, a faluház vezetője is.
A délutáni fellépésre sokan voltak kíváncsiak a faluból, de a szomszédos Vértessomlóról is érkeztek vendégek, meghallgatni a csoport elsősorban egyházi művekből álló repertoárját.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály látja el a HIV/AIDS szűrésitanácsadási feladatokat.
A rendelés szerdánként 14 és 16 óra
között vehető igénybe.
A rendelés helye: Szent Borbála Kórház Drogambulanciai rendelő
2800. Tatabánya, Dózsa György út
77.
A rendelési idő alatt lehetőség nyílik
a HIV szűrés keretében vérvételre és
szóbeli tanácsadásra egyaránt. A
szolgáltatás beutaló nélkül is, mindenki számára elérhető. Igény esetén az anonimitás biztosított és
megőrizhető. Az anonim módon
elvégzett HIV szűrés INGYENES.
A HIV/AIDS szűréssel kapcsolatban, munkaidőben a 34/512-729 –s
telefonszámon lehet érdeklődni.

