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Hittantábor környei, somlói, gesztesi gyerekekkel
A tavaly először megszervezett hittantábor sikerén felbuzdulva idén is pályázott az egyházmegyénél Popovics Milán,
mégpedig sikerrel. A pályázatnak és a környei önkormányzat odaadó segítségének köszönhetően több mint félszáz
diák vette birtokba átmeneti háromnapos „hadiszállásaként” a környei Közösségi és Tájházat a múlt héten.
A környei, várgesztesi és vértessomlói hittanos diákokat a
három egyházközség, valamint a környei Katolikus
Karitasz és a német nemzetiségi önkormányzat további támogatásával invitálhatták a szervezők a díjtalan napközis
táborba, a nyári szünet első napjait 53 gyermek fordította
hittanos ismeretei bővítésére, barátkozásra, kirándulásra,
közös játékra, éneklésre és vetélkedésre.
Az első reggelen Tremmel Kata köszöntötte a táborozókat,
majd egy cserkész – Tremmel Ákos – mozgatta meg a fiatalokat jó hangulatot teremtve a tájház udvarán. Délelőtt Dr.
Kis József lelkipásztori kisegítő beszélgetett a gyerekekkel –
a többi között – a templomi viselkedésről, később a gyereksereg Popovics Milán vezetésével elsétált a környei templomba, ahol a berendezésekről és a szentmise részeiről
mesélt. Második nap Székesfehérvárra utazott a hittantábor apraja-nagyja. Elsőként a püspöki palotába nyertek be-

Lakossági felhívás!
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2015. március
31. napjáig a Vértes és Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-n keresztül igényelhető komposztáló ládák
kiosztása rajtunk kívülálló
okokból határozatlan ideig
késik.
A komposztáló ládák beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás adminisztratív okból
újra kiírására került, így az
eljárás befejezéséig a ládák
kiosztása nem történhet meg.
Az érintettek szíves türelmét
és megértését kérjük!
Köszönettel:
Várgesztes Község
Önkormányzata
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tekintést, ahol Spányi Antal püspökatya köszöntötte a
vendégeket. A körbevezetés után az Egyházmegyei Múzeumban várták a környei tábozozókat egy kétórás múzeumpedagógiai foglalkozásra és tárlatvezetésre.
A tábor utolsó napja is élménydúsan telt. Délelőtt Steiner
Tímea vértessomlói hittanár irányításával vetélkedtek a
csoportok az előző két nap ismereteiből a Legyen Ön is milliomos! kvízjátékhoz hasonlóan. Majd a tópartra lesétálva
Kisné Ágoston Éva métázni tanította a fiatalokat.

Értéktárba került a GESZTESI VÁR
Popovics György közgyűlési elnök, a Megyei Értéktár Bizottság elnöke arra
biztatta a polgármestereket, hogy hozzanak létre minden településen települési értéktárakat, hiszen ezek képezhetik a megyei értéktár bázisát. Bármely állampolgár, civil és gazdasági szervezet kezdeményezheti, hogy szellemi és kulturális javaink, szokásaink, jelképeink és egyedi termékeink közül valamelyik
bekerüljön az alulról felfelé építkező Magyar Értéktárba. Az egyes értékek értéktárakba való felvétele települési szinten javasolható egyetértő, támogatói
javaslattal írásban elektronikus formanyomtatványokon.
Így járt el Várgesztes Község Önkormányzata, amikor a Megyei Értéktárba
kezdeményezte a Gesztesi vár felvételét, amit siker követett, mert „kulturális
örökség” kategóriában szerepelünk már.
Önkormányzatunk döntése alapján létrejött a Települési Értéktár Bizottság,
melynek elnöke Busz Tamás, képviselő úr. Tagjai Almási István és Szolga Róbert képviselő urak; valamint Geiszt Róbert, Faluház vezető és Vörös Sándorné, Várgesztesi Hagyományőrzők új vezetője. Szakértőként segíti munkájukat
Hartdégen Mátyás és Bozzay Attila.
Cél, hogy a helyi szintű nemzeti értékek felkutatásra kerüljenek.
A lakosság az alábbi Ágazati rendszerbe, kategóriákra tehet írásban javaslatot
Busz Tamás, Települési Értéktár elnökének címezve: agrár-és élelmiszergazdasági, egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, természeti környezet, turizmus és vendéglátás.
További részleteket a következő lapszámban ad közre a Települési Értéktár
vezetősége.
Rising Károlyné polgármester

GESZTESI KRÓNIKA • Közéleti és információs havilap • Lapalapító és kiadó: Várgesztes Község Önkormányzata,
2824 Várgesztes, Arany J. u 47. • Felelős kiadó: Rising Károlyné polgármester • Főszerkesztő: Salamon Gyöngyi,
e-mail: salamongy@t-email.hu • 20/9611-833 • Hirdetésfelvétel: 20/9611-833 • Lapzárta: minden hónap 8. napja.
Megjelenik havonta 230 példányban. • Készül: Sollers nyomda - Tata, felelős vezető Belecz Zsolt - 12/124/2011.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy az olvasói leveleket, reflexiókat rövidített formában, szerkesztve közölje.
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XXII. Csengőnap
Több mint két évtizeddel ezelőtti történet, hogy az egyik
várgesztesi lokálpatrióta, Náci bácsi feleségével nemzetiségi
népviseletbe öltözve, lovaskocsival, csengő és harangzúgás
közepette érkezett 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 huszonkettedszer.
A délelőtti programok elsősorban a gyerekeknek szóltak,
hiszen bábelőadás, rendőrségi bemutató, játékok, ugrálóvár
szórakoztatta őket, az idősebbek pedig a második alkalommal megrendezett vadászati kiállítás trófeáiban gyönyörködhettek, köszönhetően Kluber Jánosnak, aki tizenkét
vadász anyagát gyűjtötte egybe.
Koradélután Rising Károlyné polgármester és Pillmann József, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke köszöntötte a Faluházban egybegyűlteket, köztük Igó Istvánt, a
szomszédos Vértessomló első emberét, majd sorra vehették
át az elismeréseket és ajándékokat a ballagó óvodások, a
tanulmányaikat a somlói iskolában folytató felső tagozatba lépő diákok, az elmúlt év újszülötteinek szülei, s az
egyetlen fiatal, aki a faluban idén fejezte be általános iskolai
tanulmányait, Hartdégen Anna, aki hagyományosan egy
Bibliát kapott.
A program további részében a kultúra vette át a főszerepet:
az óvodások, az iskolások, az ujjászervezett gyermek tánccsoport, a Német Kultúregyesület Dalkörének és a felnőtt
táncosok produkciói nem egy alkalommal vastapsra késztették a település lakóit és vendégeit.

A helyiek mellett az Asanaa alisis hastánc együttes és a
Hemo Musical Stúdió tagjai léptek színpadra, este pedig a
Várgesztesi Vagányok zenekar szórakoztatta a Csengőnap
résztvevőit.
A trófeák kiállítói: Beck Ferenc, Eck Antal, Hartdégen Zoltán, id. Kluber János, id. Kluber József, Kluber János, Kluber
Norbert, Pillmann Zsolt, Pintér Róbert, Pintér Zoltán, Pintér Vilmos, Rising Károly.
Ballagó óvodások: Csehi Leila, Cseke Nándor, Eck Luca, Huber Levente, Lázár Emese.
Az elmúlt év újszülöttei: Mester Zoé, Eck Marcell, Viola
Bálint Gábor.

www.vargesztes.hu

GESZTESI KRÓNIKA

2

V. évfolyam, 7. szám

Beck Ferenc „Várgesztes 2014. év legjobb borásza”
Ha a Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes által szervezett tavalyi
borverseny végén úgy summáztak,
hogy érik a mustrák gyümölcse, akkor az idei, immáron ötödik rendezvényükre ez még igazabb, a rendezők és
résztvevők ismét megállapíthatták,
hogy igen jó úton járnak.
Pillmann József elnök 15 várgesztesi
és 2 vértessomlói gazdát köszöntött,
ők a nemes versengésre 22 bormintával érkeztek, 14 fehér- és 8 vörösborral. Már rögtön a második nedű igen
magasra tette a lécet. A 6-os sorszámú
minta ugyanis Horváth Mihály értékelése alapján18,6 pontot, azaz arany
minősítést ért el, pedig a tatai hegybíró saját bevallása szerint is igen szigorúan pontoz, hiszen – hangzott el tőle
már korábbi rendezvényeken is – a cél
az egyre kiválóbb minőségű borok készítése, ezért is fontos a kritikus ízlelés. A cél elérésében természetesen a
szakember a minták „személyre szabott” értékelése mellett minden alkalommal szakszerű és megfogadásra
javallt tanácsokkal segíti a gazdákat,
ezúttal aktualitásként a szükséges
permetezési információkkal is ellátta a
borászokat.
A gazdák végül jó hangulatban és elé-

gedetten állhattak fel a zsíros kenyérrel, almával, sajttal kísért borízleléseket követően a fehér asztalok mellől,
hiszen a 22 mintából öt arany, hat
ezüst, hat bronz és öt oklevél minősítést szerzett.
Két aranyminősítéssel térhetett haza
Beck Ferenc (vegyes fehér és vegyes vörös), aki a „Várgesztes 2014. év legjobb
borásza” címet is kiérdemelte pincéjének kincseivel. Szintén aranyérmes

Wir sagen Tschüss
A ballagással egybekötött évzárón a nagy meleg ellenére
is hősiesen viselték az óvodások a népviseletet. Több idén
tanult mondókát is hallhattunk, melyeket vidáman adtak
elő kicsik és nagyok, sőt, még a rokonokat, barátokat is
bevonták produkciójukba.
Ezt követően versekkel, dalokkal és az elmaradhatatlan
batyuval búcsúztatták a középsősök a ballagó öt nagycsoportost – Csehi Leilát, Cseke Nándort, Eck Lucát, Huber Leventét, Lázár Emesét -, s bizony volt akinél eltörött
a mécses mikor búcsúztak óvodájuktól. A ballagók egyegy szál fehér rózsával köszönték meg a pedagógusoknak
az együtt eltöltött éveket, szép emlékeket.
Szeptemberben pedig új élet, a betűk és számok világa
várja őket az iskolapadban.
KZS

borokkal dicsekedhet Schlapak József
(vegyes vörös), Nagy János (cabernet
sauvignon) és Eigner Tibor (OthelloZweigelt).
A verseny különlegességének számított Eigner Tibor 2002-es évjáratú
Zalagyöngye bora, amely a mai napig
megőrizte eredeti színét, tisztaságát és
ízét, ezeket összességében a zsűri
ezüstéremmel honorálta.

Letették az iskolatáskát

Utolsó alkalommal ült együtt a tizenhat kisdiák a
gesztesi iskola évzáróján, hiszen közülük öten már a
somlói anyaintézményben kezdik szeptemberben a felső tagozatot.
A gyerekek ünnepi műsorát követően Mosonyiné Hofer
Szonja tagintézmény-vezető értékelte a tanévet, és volt
is mivel dicsekednie, hiszen 9 kitűnő és egy jeles bizonyítvány feküdt a padokon. Kluber Edinát már a falunapi ünnepségen is megdicsérték, és most ismét elhangzott: első osztály óta minden évben kitűnő tanuló.
Az új tanévben egyébként három elsős apróság érkezik
az iskolába hangzott el az évzárón, melyen jelen volt
Rising Károlyné polgármester mellett Hartdégenné
Rieder Éva igazgatató is.
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Az egykori szeretett pedagógusokra is emlékeztek

Első alkalommal köszöntötték a Várgesztesen, illetve a községhez kötődően oktató, nevelő munkát végzőket
Pedagógusnap alkalmából, s Rising
Károlyné az ünnepi eseményen nem
titkolta: ezzel hagyományt kívánnak
teremteni. A polgármester szerint annak, hogy a faluban emberemlékezet
óta nem tartottak Pedagógusnapot,
két oka lehet: természetesnek tartották, hogy a tanító, nevelő végzi a
munkáját, s gyakorolja hívatását, illetve 1-2 személy részére nem rendezték meg.
Mint elmondta, a gondolat egy hideg,
szeles decemberi vasárnapon született
meg, amikor a szentmisét követően
koszorút helyeztek el Molnár János
egykori tanító emléktáblájánál születésnapjára emlékezve, ám a Gesztesen
45 esztendeig oktató tanító munkásságának méltatása – érdeklődés híján
– épp azokhoz nem jutott el, akiknek
figyelmét fel szerették volna hívni
arra, hogy milyen nagy hatással lehet
a gyermekekre, családokra, a falu közösségére a pedagógus. Ekkor egyeztettek a Hagyományőrző Klub tagjaival, hogy az idei esztendőtől méltón

kívánják köszönteni a falu pedagógusait, az eseményt összekapcsolva megemlékezéssel azokról, akiknek sokat
köszönhetnek a családok, a község.
Hiszen a több generációt magas színvonalon, szívvel-lélekkel oktató Molnár Jánost 1976-tól Kesztler Mátyásné,
Kati
néni
követte,
aki
negyedszázadon át oktatta összevont
alsó tagozatban a diákokat ugyanolyan lélekből fakadóan, szeretettel és
elhivatottsággal, mint elődje. Ő Vértessomlóról utazott nap, mint nap a
szomszédos településre, ám túl korán,
51 esztendősen örökre elköszönt. Rá is
emlékeztek pénteken, a pedagógusok
délelőtt vértessomlói nyughelyénél
rótták le kegyeletüket, az ünnepségen
pedig férjének, Kesztler Mátyásnak fejezték ki köszönetüket.
- Falunkban szerény számú személyzet látja el a jelenlegi feladatokat változó gyermeklétszámmal. Szakmai felkészültségük,
végzettségük,
képzettségük mellett személyiségük,
egyéniségük átsüt az óvoda és iskola
programjain. A pedagógusoknak ma
már inkább karmesteri szerepük van,
mivel azt az egyensúlyt kell megtalál-

niuk, ami a rögzített kotta tanítása és
az improvizálás között keresendő és
biztosítja a harmóniát – fogalmazott a
polgármester,
majd
Hartdégenné
Rieder Éva intézményvezető méltatta
kollégáit, a pedagógusi hivatást: nincs
még egy munka, ahol ennyi kudarc,
hiábavaló erőfeszítés, de ilyen sok siker, ennyi ajándék, kellemetlen és kellemes meglepetés éri az embert. Nincs
munka, amely ennyi azonnali sikerrel
kecsegtet, és nincs egyetlen munka
sem, amelynek valódi hasznát csak
évek, esetleg évtizedek múlva láthatjuk…
Az első várgesztesi Pedagógusnapra a
gyerekek is készültek, zongora- és gitárdallamok mellett versekkel fogalmazták meg, mit is jelent számukra a
szeretett tanító, óvónéni, később pedig
Rising Károlyné polgármester és dr.
Balázs Gabriella alpolgármester nyújtotta át az ünnepeltek számára a köszönet virágait. Az ünnep néma főhajtással zárult a Molnár János tanító
születésnapjának 100. évfordulójára
készíttetett emléktáblánál, majd sírjánál.

A Márkushegyi Bányaüzemet, az ország utolsó mélyművelésű bányáját az idei évben bezárták. A Fénnyel Festők Fotóklubja a bányászhagyományok megőrzésében szerepet vállal egy portré sorozat elkészítésével, amelyben az egykori bányászok „arcukat adják”, kötődésüket fejezik ki a bánya, a bányászváros felé.
Az „Én is Bányász vagyok” címmel, szeptemberben nyíló kiállítás a megjelenő képekkel bemutatja, hogy a technológiai és
gazdasági változások miatt megváltozik a város arculata. A szervezők várják a bánya volt dolgozóinak jelentkezését.
A fotózásra július végéig szerdánként és péntekenként 15-17 óra között kerül sor előzetes egyeztetés alapján a Bányamúzeumban (Oroszlány-Majkpuszta, XX-as akna).
Előzetes regisztráció és időpont egyeztetés szükséges! Regisztrálni és jelentkezni lehet az Oroszlányi Közösségi Színtér és
Könyvtár információján a 36 34 361 056-os telefonszámon, Talabér Beatrixnál a +36 20 224 8221-es számon, illetve a
talaberbeatrix89@gmail.com e-mail címen, valamint Juhász Attilánál a juhasza@fotography.hu e-mail elérhetőségen.

