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Gyermeknap kicsiknek, nagyoknak
Közel száz fiatal kapott névre szóló meghívót a várgesztesi
gyermeknapra, s közülük mintegy hatvanan fogadták el a
szíves invitálást – tájékoztatott Balázs Gabriella főszervező,
aki azt is elmondta: olyan programot szerettek volna, aminek a fiatalabb és az idősebb korosztály egyaránt örül,
amely kellemes kikapcsolódást biztosít mindenki számára.
Ennek érdekében fogott össze az önkormányzat, a faluház,
a Vértes Agórája és a tatabányai Új Nemzedék ifjúsági információs és tanácsadó iroda.
Koradélután gyülekeztek a résztvevők a hagyományteremtő esemény helyszínén, akiket hot doggal fogadtak,
majd kezdődött az előzetesen megalakított csapatok akadályversenye. Többek között kosárra dobás, képkirakó, tobozgyűjtés, turista jelzések felismerése, akadálypálya, horgászat, növényfelismerés, a faluról szóló quiz kérdések
megválaszolása szerepelt a feladatok között, kinek-kinek
kora és ügyessége szerint. A rendezvény állomásai a környező erdőben, a tóparton és a faluház udvarán voltak telepítve.
Az akadályversenyt követően az apukák által sütött palacsinták várták a résztvevőket, amelyeknek szintén nagy
sikere volt, a rendezvény zárásaként pedig a gyerekek héliummal telt lufikat eresztettek a magasba, méltó befejezést
adva a várgesztesi gyermeknapnak.
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XXIII. Csengőnap

Telefonos trükkös

Vakáció!

Többen tettek bejelentést az elmúlt időszakban a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság tevékenység-irányító központjába, akiket a mobil egyenleg feltöltésével kapcsolatos módszerrel
csaptak be.
Ismeretlen férfi hívta fel őket, aki egy telefontársaság munkatársaként mutatkozott be, és azt állította, hogy nyereményjátékukon
100.000 forint készpénzt nyert. Persze a nyeremény átvételének feltétele is van: bank automatán keresztül kell az általa megadott telefonszámra pénzt feltölteni, melyet „természetesen” vissza fognak
utalni. Az egyik sértettet teljesen megnyugtatta, aki végül több
tranzakció során 30.000 forintot töltött fel a megadott számra. Az
ismeretlen elkövető ügyelt a hivatalos látszatra, például – miközben
telefonon keresztül adta az utasításokat a banki tranzakciókhoz –
kérte, hogy a bankkártya PIN-kódját ne mondja el a hölgy még neki
sem, s végig vonalban maradt. Az utalások után azzal búcsúzott
áldozatától az elkövető, hogy 20-25 perc múlva érkezni fog számlájára a nyeremény, illetve az addig feltöltött összeg. Az utalás azonban nem érkezett meg, és az a telefonszám sem válaszolt, melyre a
pénz feltöltésre került. Ekkorra már kiderült a sértett számára,
hogy a telefontársaság ilyen nyereményjátékot nem hirdetett, így
feljelentést tett a rendőrségen.
KEM-RFK

A nyári szünidő beköszöntével a gyermekek kikerülnek a biztonságot adó iskola falai közül,
ám sok munkába járó szülőnek nehézséget okoz
az elhelyezésük, állandó felügyeletük. Nagyon
fontos, hogy felkészítsék a gyermekeket az őket
érintő veszélyekre, melyek közül a legszükségesebb tudnivalók a következők:
- Értékeikkel ne hivalkodjanak, azokat ne tartsák jól látható helyen, ne adják oda idegeneknek.
- Táskájukat közösségi helyeken ne hagyják őrizetlenül. A legjobb, ha azt mindig maguk mellett
tartják.
- Idegenekben - még ha kedvesek is - ne bízzanak
meg, velük ne menjenek sehová, még útbaigazítás céljából sem.
- A késő esti órákban lehetőség szerint ne egyedül induljanak haza, hanem egymást védve-kísérve.
- Ha támadás éri őket, ne az értékeiket, hanem
testi épségüket védjék.
- Ismerjék a segélyhívó telefonszámokat (107, 112),
illetve tanulják meg szüleik telefonszámát is.
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Bohóc várta a gyerekeket a
várgesztesi Faluházban, és a következő program is a fiataloknak szólt
a XXIII. Csengőnap nyitányaként.
A hagyományos délutáni eseményt Rising Károlyné polgármester és Pillmann József, a német
nemzetiségi önkormányzat elnöke
nyitotta meg a sportcsarnokban,
ezt követően pedig sorra vehették
át az elismeréseket és ajándékokat
a ballagó óvodások, az általános
iskolai tanulmányaikat befejező diákok, az elmúlt év újszülötteinek
szülei, s azok a fiatalok, akik a
sportban, tanulmányi és egyéb
versenyeken díjazottak, minősítettek lettek.
Ezt követően az óvodások, az iskolások, a gyermek tánccsoport, a
Német Kultúregyesület Dalköre és
a felnőtt táncosok produkciói szórakoztatták a település lakóit és
vendégeit, akik hal- és vadételeket,
valamint csodás réteseket is kóstolhattak.

A helyiek mellett Hébé Művészeti
Iskola tagjai léptek színpadra,
majd a Várgesztesi Vagányok zenekar szórakoztatta a Csengőnap
résztvevőit.

pedagógusok Országos Szövetsége
által rendezett 25. Gyermek Táncfesztivál moderntánc kategória:
Silhouette Balett Tánccsoport II.
helyezett.

Csengőnap 2016. jún. 11.

Nagy Ákos: vízilabdázó, 123 találattal országos gólkirály, országos
bajnoki címet nyertek az Ifjú Tatabányai Vízilabdások.

Újszülöttek: Partali Liza, Partali
Panni, Rózsehegyi Lara, Bognár
Kornél, Horváth Milán, Metzger
Dorián, Hernádi Regina, Rieder
Barna Ferenc.
Általános iskola végzősei: Kovács
Marcell, Hadnagy Flóra, Pliska József, Kluber Dániel, Szabó Petra,
Balogh Anna.
Akikre büszkék a falu lakói: azok a
várgesztesi gyermekek, akik iskolájuk határain túl sportban, tanulmányi és egyéb versenyeken díjazottak, minősítettek lettek:
Kluber Hanna Flóra : Egressy Zongoraverseny – bronzminősítés, Közép-Dunántúli Regionális Zongoraverseny – ezüstminősítés, a Tánc-

Vaski Áron, sportlövő.
Marx Péter: Német Nemzetiségi
Általános iskola diákjai számára
meghirdetett Megyei Német nyelvi
versenyen II. helyezett.
Marx Péter, Eck Máté és Bátki Tibor: A Német Nemzetiségi Általános iskola csoportjai számára a
Grimm Kiadó által meghirdetett
Szótárhasználati verseny területi
fordulóján, Székesfehérváron III.
helyezést értek el.
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Virággal köszöntötték pedagógusaikat

Kluber Jánosnak, a Várgesztesért Közalapítvány elnökének kezdeményezésére, az önkormányzat és a Vértesi
Erdő Zrt. közös csengőnapi megemlékezésén avatták fel Hartdégen József két kopjafáját, amelyek a Vértesben
egykor dolgozó, elhunyt erdészeknek és favágóknak állítanak emléket.

A Csengőnap programjaként rendezték meg a konferenciateremben trófeakiállításukat a vadászok és a
horgászok, melynek keretében a cserkelések, horgászatok legkitűnőbb eredményeit tárták a látogatók elé.

Második alkalommal köszöntötték a faluházban Várgesztes pedagógusait, óvodapedagógusait és a munkájukat segítő dolgozókat, ahol jelen volt Hartdégenné Rieder Éva, a
somlói anyaiskola igazgatója is.
- A pedagógusok többsége olyan életbölcsességgel rendelkezik, amit hivatásánál fogva természetes módon tovább is
ad. Ezért vállalta az ilyen irányú tanulmányait és képezi
magát folyamatosan. Sokféle a módszer, de mindegyiknél
az a cél, hogy az életben való eligazodáshoz adjon támogató
ismeretet, megoldásokat és hagyja szárnyalni azokat, akik
képesek arra – ezekkel a gondolatokkal kezdte köszöntőjét
Rising Károlyné polgármester, aki így folytatta: A nevelés
és tanítás folyamataként a falu teljes lakossága rálát az itt
folyó munka egy részére. A családokon túl a faluban való
szerepléseknél tapasztaljuk, hogyan viselkednek a gyerekek. Látjuk, halljuk, hogy milyen újabb ismeretekkel bővült tudománytáruk. Érzékeljük, hogy élvezik-e vagy kínlódásnak élik meg a szereptanulást, szereplést.
- Ezúton is szeretném megköszönni a felkészítőknek áldásos munkájukat, legyen szó Christkindl találkozóról, vagy

az Idősek napján való szereplésről. Megköszönöm a gyermekek falubeli vagy azon túli szereplését, és a különböző
versenyekre való felkészülést. Az elmúlt hónapokban
számtalanszor volt részem abban, hogy a gyermek intézmények mindennapjaiba belelássak. Tervezett és sok-sok
váratlan látogatással magam győződtem meg arról, hogy
jó kezekben, a pedagógusok szakértelmével fejlesztik Várgesztesen az óvodás és iskolás gyerekeket – fogalmazott a
településvezető.
Az esemény a gyerekek prózai és hangszeres műsorszámaival folytatódott, akik végül virággal köszönték meg az
ünnepeltek egész éves munkáját.
Hagyomány, hogy a Gesztesen 45 esztendeig oktató Molnár János egykori tanító emléktáblájánál leróják kegyeletüket pedagógusnap alkalmából, ahol Rising Károlyné polgármester, valamint Balázs Gabriella alpolgármester mellett
a hagyományőrző klub és az iskola diákjai helyezték el koszorúikat, befejezésként pedig a neves tanító sírját is felkeresték.

Két helyi amatőr képzőművész is bemutatkozási lehetőséget kapot: Talabér Angelika és Ludrik Angelika képeit tekinthették meg az érdeklődők, akik a környei
tárlatot követően állították ki Gesztesen munkáikat.

Előzze meg a vízi balesetet!
A nyár, főként a nagy meleg, a vízpart mellé csábítja a fürdőzni vágyókat. Ennek elmaradhatatlan velejárója a szabad
vizek, szabadstrandok környékének látogatása, ami különösen népszerű programnak ígérkezik. A rendőrök visszatérően ellenőrzik a vízben, vízparton tartózkodókat és kiemelten azokat a területeket, ahol a fürdőzés tiltott.
Szabadvízi fürdőzés esetén célszerű kijelölt fürdőhelyet választani, mert annak határát a parton minden esetben táblával, a vízben pedig bójákkal jelölik. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a változó vízmélység- és hőmérséklet különbség
miatt a bányatavak különösen veszélyesek!
A fürdés tilalmát, vagy a veszélyes, fürdésre alkalmatlan helyeket minden esetben a „FÜRÖDNI TILOS!” tábla jelzi!
KEM-RFK

VIII. Várgesztesi Lovagi Játékok 2016. szeptember 10.

A Csengőnap estéjére megtelt a nagycsarnok, ahol mintegy két és félszázan hallgatták Czunyiné Bertalan Judit
országgyűlési képviselő üdvözlő gondolatait, majd hatalmas sikert aratva mutatta be a „Valahol Európában”
című darabot a Hemo Musical Stúdió.

VIII. Várgesztesi Lovagi Játékok 2016. szeptember 10.

