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Hárman búcsúztak
Igencsak megilletődötten érkezett a faluház konferenciatermébe az a három apróság, akiket ünnepélyesen búcsúztattak társaik az óvodában abból az alkalomból, hogy szeptembertől immár a helyi alsó tagozatos iskolában kezdik
meg felkészülésüket a nagybetűs életre.
Huber Léna, Pillmann Hunor és Pliska Áron köszönt el jelképesen az intézménytől és óvónőiktől, de még egyszer
utoljára együtt dalolt, verselt, játszott a 17 kicsi,
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.
Mint megtudtuk tőle, mind többen fedezik fel maguknak
Várgesztest, s az elszármazott fiatalok közül is vannak,
akik itt telepednek le, így a három ballagó helyett heten
érkeznek az évkezdésre, 21-re emelve ezzel a létszámot.
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VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Németül is köszöntötték az édesanyákat

Gyermeknapi túra
Kitett magáért az önkormányzat a gyermeknappal kapcsolatban, hiszen vasárnap koradélután az Ákom-Bákom bábcsoport produkciója szórakoztatta az ünnepelteket, majd kedden egész délután változatos programok várták a gyerekeket, akik a faluházban gyülekeztek. És itt rögtön meglepetéssel szolgáltak a szervezők, hiszen hot-doggal kedveskedtek a nagy útra indulóknak.
Hat csapat, hat állomásos túrán vett részt, s az akadályversenyen – többek között – célbadobásban, szókirakóban, vízhordásban és egyéb ügyességi játékokban kellett bizonyítaniuk ügyességüket.
Az egyes állomásokon a képviselő-testület tagjai fogadták a versenyzőket, és a rendezvény befejezéseként, a Várréten
még fánkkal is megvendégelték a gesztesi gyermeknap résztvevőit.
Az édesanyákat köszöntötték május közepén a várgesztesi óvoda apróságai, akik németül és anyanyelvükön is versekkel,
dalokkal kedveskedtek szeretteiknek. „Anyukám szeretlek” ez a felirat fogadta az ünnepelteket a faluház konferenciatermében, ami megtelt az ünnepi alkalomra.
Mint az már hagyomány, az apróságok a gondosan összeállított műsorban népi játékokat is előadtak, miközben kattogtak az édesanyák, nagymamák fényképezői, hogy megörökítsék a megható pillanatokat.
Aztán elérkezett a pillanat, amikor virággal, apró ajándékkal léptek az anyukákhoz, nagyikhoz, akik közül többeknek
szüksége volt zsebkendőjére, hogy letörölje az elérzékenyülés könnyeit.

Horgászverseny
2017. 06. 17. 14.30 Csengőnap! Helyszín: Faluház.
A részletes programot eljuttatjuk mindenki a postaládájába!
Dr. Babos Csaba ügyvéd havi ingyenes jogi tanácsadását Várgesztes lakói részére
június 13-án, kedden 16 órától tartja a Faluházban.
Előzetes időpont egyeztetés szükséges dr. Balázs Gabriellával a
06/20-462-5993-as telefonszámon. Egyeztetés híján az ügyfélfogadás elmarad!
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.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy az olvasói leveleket, reflexiókat rövidített formában, szerkesztve közölje.
Ezek az írások nem minden esetben tükrözik a szerkesztőség véleményét. A meg nem rendelt anyagok és hirdetések tartalmáért
a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Anyagokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. ISSN: 2062-5472

Igen aktív pihenéssel töltötték április utolsó napját a horgászok, akik április utolsó vasárnapján korareggel, a sorsolást követően elfoglalták helyeiket a tó partján.
Az egyesület nyílt versenyén 24-en fogtak pecabotot,
hogy eldöntsék a hagyományos szezonnyitó helyezéseit.
A rendezvény különlegessége pedig abból adódott, hogy
benevezett Rising Károlyné polgármester is, aki élete első
halakkal kapcsolatos élményét rögtön egy ponty kifogásával koronázta meg, ami igencsak „epés” megjegyzésekre
sarkallta a horgásztársakat. A déli eredményhirdetésnél az
is kiderült, volt ok az aggodalomra, mivel a felnőttek között nem talált legyőzőre a településvezető.

Eredmények felnőtt: 1. Rising Károlyné, 2. Bacsa Mátyás, 3. Katzer Ákos,
Ifjúsági: 1. Pillmann Hunor, 2. Eck Máté, 3. Eck Lili,
Legnagyobb halat fogó: Rising Károlyné,
Legtöbb halat fogó: Pillmann Hunor.
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Nem csak őrzik a nemzetiségi hagyományokat,
új programokat is szerveznek
Mozgalmas esztendőt zárt a Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes. A faluház könyvtárában rendezett
közmeghallgatáson Pillmann József elnök elmondta: a rendezvényeken és azok előkészítésében végzett aktív közreműködés és a kulturális hagyományok ápolása továbbra is
meghatározó feladata a nemzetiségi önkormányzatnak.
Tavaly az év első programja hagyományosan a gesztesiek
málenkij robotra történő elhurcolására való megemlékezés
volt. Áprilisban 29 bor nevezésével zajlott le a borverseny,
melynek eredményeként 5 arany, 5 ezüst, 3 bronz és 16
oklevél minősítés született. Sajnos az idén a tavalyi gyenge
termés miatt a borverseny elmaradt.
A Passió előadására tavaly sor került, de sajnos az idén már
nem. A nemzetiségi önkormányzat arra törekszik, hogy a
jövőben újra visszatérhessen ehhez a hagyományhoz.
Az egyházzal való jó kapcsolat révén a gesztesiek részt vettek a vértessomlói búcsúban és a gesztesi Mária kegyhely
zarándoklaton.
A falu legnagyobb ünnepe, a Csengő Nap megszervezésében
a nemzetiségi önkormányzat is kiveszi részét. A végzős általános iskolásokat Várgesztes jelvénnyel ajándékozzák
meg.
A nemzetiségiek számára fontos ünnepnap az augusztus
20. Ilyenkor nemzetiségi találkozót szerveznek, a kultúrcsoportoké a főszerep. A délelőtti misén tavaly német nyelven énekeltek a résztvevők. A Német Kultúregyesület megalakulásának 25. évfordulóján fotókat, hagyományos régi
ruházatokat, imakönyveket állítottak ki. Utóbbiak helytör-

téneti érdekessége, hogy elődeik ezek belső fedlapjára jegyezték fel a fontosabb családi dátumokat – születési, halálozási időpontokat. Az idei augusztusi rendezvény
szervezése már javában folyik – számolt be az elnök. Mivel
20. vasárnapra esik, így előtte, szombaton kerül sor a programokra. Előzetesen ígéretet kapott az önkormányzat
Havassi Bálint László tatai plébánostól, hogy a szentmise
teljes egészében német nyelven hangzik majd el.
A hagyományos rendezvények sorába lépett advent első
vasárnapján a templomi koncert. A rendezvényt színesítette a helyi zeneiskolások fellépése Sági Richárd karnagy vezetésével.
Egyedülálló kezdeményezés indult Várgesztesről tavaly év
végén. Decemberben nem csak a helyi lakosok láthatták,
hallhatták a fiatalok Christkindl játékát, hanem megyei találkozón, nagyszámú közönség előtt több környező település csoportjai mutatták be a német nyelvű előadásukat. A
nagy sikerre való tekintettel azt tervezi az önkormányzat,
hogy az idén is folytatódik a program. A helyiek az óvodások számára külön előadták Jézus születésének történetét.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes májusi
közmeghallgatását elhangzott: tavaly összesen 2.212.370
forint költségvetési bevétellel és ugyanennyi kiadással működtek. A nemzetségi óvodának, a gyermekek népviseletének pótlására 40 ezer forintos támogatást nyújtottak, de
50 ezer forinttal segítették a templomi orgona felújítását is
– ami év végére készült el.

Az Év Tűzoltója
Cseke Norbert törzszászlós 19 éve
dolgozik tűzoltóként. A közelmúltban nagy megtiszteltetés érte, Pintér
Sándor belügyminisztertől ugyanis
átvehette az Év Tűzoltójának járó elismerést. Ez szolgáltatott apropót a
kemma.hu portálnak.
– Mikor döntötte el, hogy tűzoltó
lesz?
– Gyerekkorom óta tudtam, hogy
tűzoltó akarok lenni. A műszaki végzettségem miatt is közel áll hozzám
ez a szakma. A katonaságnál találkoztam egy idősebb tűzoltóval, és végül az ő hatására jelentkeztem 1998
májusában. Sok gyerek álma, hogy
tűzoltó legyen, nekem szerencsére
megadatott. Első bevetésem egy
oroszlányi bozóttűz volt. Nagyon izgultam, folyton az idősebb kollégáimat lestem, mit is csinálnak. Nagyjából hat–nyolc év szolgálat után
mondhatja el egy tűzoltó, hogy már
látott ezt-azt. Minden eset, minden
helyszín, minden mentés más, min-

Emlékszel? Emlékezz!
Megilletődöttem, mégis határtalan örömmel és izgalommal
találkoztak május 20-án mindazok, akik éppen fél évszázaddal ezelőtt ballagtak el végzős diákként a vértessomlói
általános iskolában. Igazi időutazás részesei voltak, hiszen
az azóta eltelt ötven évben sok-sok minden történt velük,
sikeres, kevésbé sikeres életutat tudhatnak maguk mögött.
Huszonkilencen jártak az 1966/67-es nyolcadik osztályos
évfolyamba. Valamennyien 1952-53-ban születtek, annak
idején ők voltak a „Ratkó korszak” gyermekei.
Az osztálytalálkozón ott volt Pfiszterer Jánosné, aki elő
három osztályban volt a tanító, és Schilling Beatrix, aki a
8. osztályban volt az osztályfőnök.
Mint azt Hartdégenné Rieder Éva - aki a jelenlegi intézményt igazgatja – elmondta, hét évig a mai művelődési ház
kistermében lévő osztályterembe jártak, majd ikertestvérével kiharcolták édesapjuktól, Rieder Antaltól, hogy legalább
egy évig, az Ady Endre utcai „nagy iskolába” (ma Teleház)
járhasson az osztály. A negyedeik évfolyam után a 21 som-

lói tanulóhoz 8 várgesztesi csatlakozott.
Az egykori alma mater diákjait Hartdégen József, volt polgármester köszöntötte elsőként, aki maga is tagja volt a
csapatnak. Közülük heten szereztek diplomát, a többiek
szakmát választottak, ma már szinte mindenki nyugdíjas.
Schilling Beatrix olvasta fel a naplóból a névsort, hogy
minden jelenlévő beszámolhasson életének alakulásáról,
szakmai előmeneteléről, családjáról, gyermekeiről, unokáiról.
Végül négy mécsest gyújtottak meg, emlékezve azokra,
akik nem érhették meg a ballagás 50 éves jubileumát.
Osztálynévsor: Dénes Matild, Dodonka Márta, Eigner Eszter, Frész József, Hartdégen József, Kámán Imre †, Keindl
János, Keindl Károly, Klúber Júlianna, Králl Erzsébet, Krüpl
Béla †, Krüpl Károly, Krüpl László, Linczmayer Antal,
Linczmayer Ferenc, Ménesi József, Pfiszterer Gizella,
Pfiszterer Mária, Pillmann Ignác, Pillmann Imre, Richter
Béla †, Rieder Edina, Rieder Éva, Rigó János, Rizing István,
Seres Attila, Tóth István †, Weltz Borbála, Zipperer Hilda.

Népviselet a táncosoknak

dig a váratlanra kell számítani, de
egy jól felkészült csapattal ezeket
meg lehet oldani.
– Mi volt a legrázósabb dolog, amit
látott?
– Az egyik erősségemnek azt tartom,
hogy el tudom választani a szakmát
az érzelmektől, ha azonban kisgyerekek sérülnek, vagy halnak meg, az
mindig szíven szúr. De nem csak engem, mindenkit az állományban. Kemény volt a 2013-as márciusi havazás is, akkor szinte végig

– A családja hogyan viszonyul a hivatásához?
– Van egy három és fél, illetve egy
négy és fél éves fiam, ők nagyon
örülnek, hogy az édesapjuk tűzoltó,
és természetesen a kis tűzoltóautótól
a játéksisakig mindenféle játék megtalálható otthon. A családom teljes
mértékben mellettem áll, a szüleim is
büszkék rám. Ez a támogatás, amit a
családomtól kapok, nagyon sokat jelent számomra.
-kemma.hu-

Negyedszázada vett házat
Várgesztesen Classen György
és felesége, akik azóta is
rendszeresen a faluban töltik az év egy részét. Lányuk Németországban él
gyermekeivel, így a család
sok időt van München melletti otthonában is.
Évek óta jó kapcsolatot
ápolnak az oroszlányi Szociális Szolgálattal, rendszeresen adományoznak ruhákat, háztartási eszközöket a rászorultak megsegítésére.
A közelmúltban a házaspár
a helyi ifjúsági táncosok ruhatárát bővítette több méretben „dirndli” népviselettel.
A német dirndl nevét a Dirne, lány szóból kapta. A 19. században terjedt el
Bajorországban és Tirolban. Eredetileg népviselet volt, de a ruhát ma hétköznapiként is viselik, különösen a bajorok öltik rendre magukra.

Sokféle nép egy hazában címmel
rendezte meg Oroszlányban a magyar és európai népzenei gáláját a
művelődési központ a szabadtéri
színpadon.
A sort Krajcsó Bence citeraművész
nyitotta, aki fiatalon, 17 éves korában került a szólóhangszeres előadói pályára. 2012-ben a Duna Televízió „Fölszállott a páva”
népzenei és néptáncos tehetségkutató műsor díjazottja lett, az év
legjobb citerása. Szakmai tevékenységét 2013-ban a Magyar Állam a „Népművészet Ifjú Mestere”
miniszteri kitüntetéssel ismerte el.
Őt követte a helyi Kále Lulugyi autentikus cigányzenéje, majd a Várgesztesi Vagányok sváb dallamokat felvonultató produkciója.
A szervezők a gyerekekre is gondoltak, akiket népi játszótér várt a
színpad melletti területen.

