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VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Várgesztesen báloztak a megyei svábok
Maskarás télbúcsúztató
Pillangók, ördögök, királylányok, lovagok lepték el február
utolsó keddjének délutánján a faluház termeit, de az említettek mellett még számtalan mesehős szereplője volt a
várgesztesi iskolások és óvodások farsangi rendezvényének.
Már az előtér is felkeltette a kicsik érdeklődését, hiszen rengeteg édesség, rágcsálnivaló és üdítő borította az asztalokat,
de előbb a maskarás felvonulásra került sor, a szülők, rokonok, ismerősök sorfala között.
A műsort az iskolások kezdték, majd a legkisebbek adták
elő igencsak színvonalas, kimunkált produkcióikat, tapssal

és ovációval kísérve, majd a jelenlévők is beszálltak a közös
mókázásba a „Kacsatánc” című dalra.
A délután további részében a finomságok elfogyasztásával,
játékkal, szórakozással töltötték idejüket a kisdiákok és az
apróságok, s nem utolsó sorban a tombolahúzással, lévén,
hogy rengeteg ajándék várta új kis gazdáját.
Az esemény fő látványossága, a kiszebáb meggyújtása
azonban sajnos a kellemetlen időjárás miatt elmaradt, de
mint megtudtuk bepótolják a télboszorka elégetését, amint
ezt az idő megengedi.

Vállalkozók pályázhatnak informatikai fejlesztésre
Akár kétszemélyes vállalkozások is pályázhatnak digitális fejlesztésre, náluk hárommillió forint a maximum, nagyvállalatok pedig hatvan millió forintig adhatnak be pályázatot.
A Modern Vállalkozások Programjának keretein belül egészen szeptember 10-ig jelentkezhetnek, hangzott
el Tatabányán, a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében létrejött fórumon.
Garamvölgyi Róbert, a Komárom-Esztergom Megye IKT tanácsadója elmondta, a pályázaton való induláshoz tíz százalék önerő szükséges, a vissza nem térítendő támogatás elérheti a negyven százalékot. Az összeg
felét a Magyar Fejlesztési Bank hitele biztosítja, maximum nyolcéves futamidőre, évi egyszázalékos kamattal, melyet semmilyen más járulékos költség nem terhel.
A pályázat során az induló vállalkozásnak az IKT tanácsadó díjmentesen fejlesztési tervet készít, melyben
programok, illetve eszközök beszerzésére tesz javaslatot, valamint készül egy állapotfelmérés, melyet a pályázathoz csatolni kell.
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Több mint félezren érkeztek február 2-án este a várgesztesi
sportcsarnokba, ahol 2008, azaz tizenegy év után várták
ismét a megye német nemzetiségű polgárait a sváb bálba.
Hagyományosan pálinkával és rozmaringággal fogadták a
vendégeket a rendező német nemzetiségi önkormányzat
aktivistái, majd a magyar és a német nemzetiségi Himnusz
eléneklését követően került sor a bált megnyitó üdvözlő beszédekre.
Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő, Popovics
György megyei közgyűlési elnök, Valdmanné Baudentisztl
Éva, a megyei Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
Rising Károlyné polgármester és Pillmann József, a helyi
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a
jelenlévőket.

Mint azt egybehangzóan kiemelték, jó látni, hogy milyen
nagy számban érkeztek a megye német nemzetiségű lakói,
hogy együtt töltsenek pár órát. Ez azt bizonyítja, hogy
fontosnak tartják az összefogást, a hagyományőrzést, ami
a dalok, táncok, szokások átörökítése mellett a szoros közösségi köteléket is jelenti. – Évszázadok óta békében élnek
itt a Kárpát-medencében a magyarokkal és gazdagítják
kultúránkat – hangzott el.
A köszöntőket követően a Szomódi Fúvószenekar, a vendéglátók Német Kultúregyesületének dalköre, valamint a
gesztesi ifjúsági és felnőtt táncosok szórakoztatták a vendégeket, majd a dunaszentmiklósi Die Lausbuben zenekar
szolgáltatta a talpalávalót a hajnalig tartó megyei sváb bálban.

Meghívó
Tájékoztatjuk Várgesztes Község Lakosságát, hogy Várgesztes Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2019. március 06-án (szerda) 18 órai kezdettel a Faluházban közmeghallgatást
és falugyűlést tart, melyre mindenkit tisztelettel meghív!
Napirendi pontok:
1./ Beszámoló a 2018. évi működésről
2./ Tájékoztatás a 2019. évi költségvetésről
3./ Egyebek
Rising Károlyné polgármester
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A gyerekeknél a Vasas, a felnőtteknél a Kecskéd nyert
Január 12-én, Kecskéden indult útjára a Sváb Kupa elnevezésű teremlabdarúgó-torna 17. sorozata, amelyet annak
idején gesztesi kezdeményezéssel hívtak életre Várgesztes,
Vértessomló, Környe és Kecskéd öregfiúk csapatainak részvételével.
Wéber Imre kezdeményezésére 2012-től már a gyerekeket is
bevonták, s mivel Gesztes nem rendelkezik önállóan utánpótlás együttessel, fiataljai a somlói csapatban rúgják a
bőrt, a községet a kicsiknél hagyományosan a Vértesi Erőmű „helyettesíti”, az idei évtől már Tatabányai Vasas néven.

A tavasz ígérete
Sejtettem! - mondja nevetve a férjem, amikor mögém kerülve megpillantja a számítógép monitorján, mivel foglalatoskodom. Jól ismer, tudja: szállingózhat a hó, cibálhatja a
fák ágait szél, én már tavaszt érzek, s tanulmányozgatom a
kertészetek kínálatát. Vajon mennyit kóstálhat idén az az
örökzöld, amitől tavaly is az ára tántorított el?
Gyógyír lelkem sebeire - mert, naná, hogy nem lett olcsóbb,
sőt! -, egy újabb felfedezett. Őkelme sem igényel savanyú
talajt, azt sem veszi zokon, ha nyáron nem kap minden
áldott nap vizet, továbbá a jövendölt méretei alapján sem
kell tüstént észhez térnem. Gyors iramban feljegyzem a latin és magyar nevét a versenytársak közé. Immár ott sorakozik ő is azok között, akikről élmény ábrándozni: hamarosan kertünk lakójává válhat. Miként az ugyancsak
nélkülözhetetlennek ítélt évelő virágok, amelyekről évekkel
ezelőtt eldöntöttem, ha kertészet közelébe kerülök, nem sóvárgok tovább, lecsapok rájuk. Aztán csak elmaradt a nagy
bevásárlás.

be, mint a zimankóban, hogy eljussak a szemetesvödörrel a
kukáig. Muszáj meglátogatnom a kankalinokat, megnézni,
jelzik-e levélkéik: élnek és virulnak. Földöntúli boldogság,
amikor a meggyfa szomszédságában megpillantom a
krókuszokkal egy időben nyíló májvirág parányi bimbóját,
ami majd olyan kék szirmot bont, mint a májusi égbolt.
Nem kisebb az örömöm, ha észreveszem a rizsszemnél alig
nagyobb nárciszkezdeményeket, és az ajándék magból vetett, ügyesen áttelelt török szegfű palántákat. Ilyenkor már
a cinkék is érzik a tavasz ígéretét. Eddig csak a napraforgómag érdekelte őket az etetőben, most már azt is szemügyre
veszik - mint hajdanában a bálban a legények és leányzók -,
ugyan ki bizonyul a legérdemesebbnek a fészekrakáshoz.
Felkapják ugyan csőrükbe az eleséget, de már csak ímmelámmal törögetik a maghéjat. Fontosabb dolguk akad. Röppennek sebesen a mátkajelölt után, kergetőznek a díszszilvafa csupasz ágai között, nehogy egy szemfülesebb rivális
elcsaklizza elölük a kiválasztottat.
Persze, lehet még március derekán is hó, láttunk olyat. De
mint Feri bácsi akkor is megnyugtatott: "nem kell vele vacakolni, jön majd három ember, Sándor, József, Benedek, és
eltakarítják a telet".

Február elejétől már nemcsak a virtuális térben ténfergek,
hanem kint az udvaron is. Lényegesen több időt vesz igény-

Imre, mellette Richter Tamás, a Vértessomlói Sportkör elnöke, valamint a házigazdák részéről Terdik Tamara adott át
a gyerekeknek.
A délutáni felnőtt mérkőzéseknek a Kecskéd is abban a tudatban vághatott neki, hogy semmi sem veszélyezteti a kupagyőzelmét, hiszen az első három fordulót magabiztosan
hozta, a záróban még azt a luxust is megengedhette volna
magának, hogy a negyedik helyen végez. A többi csapat
rangsorát azonban még átírhatta a zárás, így ennek megfelelően igazán parádés és izgalmas összecsapásokat láthattak
a szurkolók.

Az U9-es korosztályban a tatabányai együttes a kezdetektől magához ragadta a vezetést, sorra nyerte a fordulókat,
így szinte kétség sem fért hozzá, hogy a kupagyőzelmet is
a Vasas szerzi meg. Az utolsó, február 2-ai záró fordulóban
is majdnem hozták a megyeszékhelyi kis labdarúgók Környén a szokott formájukat, s bár a Kecskédtől 4-1 arányú
vereséget szenvedtek el, a Vértessomlót 2-0, a Környét 9-0
arányban múlták felül. A somlói gyerekek is mindent beleadtak, a Környe ellen 4-0-s, a Kecskéd ellen 3-0-s győzelmet
arattak, így ők is 6 ponttal zárták a fordulót. Szintén 6
pontot szerzett a Kecskéd, mivel a Vasas mellett a Környe
elleni (5-0) mérkőzés után is győztesként hagyták el a pályát.

A forduló „nagy feléledőjének” a Vértessomló bizonyult,
nekik 1-1-es döntetlent sikerült elérniük a Kecskéddel. A
Környe elleni meccsen már 3-0-ra vezettek a házigazdák,
amikor megrázták magukat a somlóiak és végül 6-4-es
győzelmet arattak, s hasonlót produkáltak a Várgesztes ellen, hiszen a gesztesiek 6-2-es vezetésnél már akár a zsebükben érezhették a győzelmet, a mérkőzés lefújása után
azonban 7-7-es döntetlent regisztrált a bíró. A Kecskéd a
döntetlene mellé két győzelmet gyűjtött be, a Várgesztest
6-2, a Környét 4-3 arányban múlták felül, bár ez utóbbi
mérkőzés végén rendesen izzottak a hazai kedélyek több
gólnak tartott, ám meg nem ítélt találat kapcsán.

A négy forduló összegzéseként az utolsó fordulóbeli botlás
ellenére a Tatabányai Vasas hódította el a kupát, második
helyen végzett a Vértessomló, harmadikon a Kecskéd, s negyediken a Környe, de természetesen valamennyi együttes
kis focistája örülhetett éremnek, kupának, sportszeletnek,
melyeket az utánpótlás megmérettetés életre hívója, Wéber

Mivel a házigazdák 8-3-as győzelmet értek el a Várgesztes
ellen, a fordulóban felverekedték magukat a harmadik helyre a Kecskéd és az ezüstérmes Vértessomló mögé, s ugyanez a rangsor alakult ki összesítésben is azzal a „kis” módosítással, hogy a képzeletbeli dobogó harmadik fokán
osztozott a Környe és a Várgesztes.

Szomszédoltak
A hagyományoknak megfelelően
kaptak meghívást a gesztesi
nyugdíjas bányászok a 13. alkalommal megrendezett sváb disznótorra Vértessomlóra.

Négyessy Zita

Jó bornak is kell a cégér
Hatalmas tanulsága a gesztesi faluház legutóbbi zenei rendezvényének: ha valami nincsen rendesen meghirdetve, promotálva,
plakátolva, akkor legyen bármilyen színvonalas is az, nem lesz nézője.
Csak a legnagyobb közösségi oldalról, illetve a település weboldaláról szerezhettek tudomást az érdeklődők a rock koncertekről, pedig három ígéretes formáció is bemutatkozott, három tribute banda. A tribute band a rock együttesek egyik speciális típusa.
Jellemzőjük, hogy működésükkel egy ismert banda vagy zenész
előtt tisztelegnek úgy, hogy az illető előadó dalait játsszák és gyakran követik annak külsőségeit is
Kiváló zenei élményben részesülhettek azon kevesek, akik a Weekend Warriors (Iron Maiden), a Poison’d (Poison), valamint a Jackson Criminal (Michael Jackson) koncertjén idézték fel az eredeti klasszikusok dalait, de mint megtudtuk,
már tervezik az újabb, profin meghirdetett bulit, hogy azok is részesülhessenek az élményben, akik most erről lemaradtak.

Február 23-án már korareggel
pezsgett a munka a nyugdíjasház
udvarán, s míg a férfiak töltötték
a kolbászt, hurkát és disznósajtot,
addig az asszonyok a kondéroknál sürgölődtek. Készült a szokásos orjaleves, a hatvan liter toroskáposzta, később pedig a hurkák,
kolbászok is a tepsikbe kerültek.
Koradélután kezdtek érkezni a meghívottak a közösségi eseményre,
amire a szakszervezet társszerveinek tagjait invitálták meg egy kis kóstolóra, így a helybéliek és a várgesztesiek mellett az oroszlányi, móri és pusztavámi kollégák ízlelhették meg a finomságokat, s adomázhattak a terített asztaloknál a régi idők széncsatáiról.
Természetesen viszonossági alapon a somlóiak is meghívást kaptak a gesztesi torra.
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Pillmann József a Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke köszöntője
Sehr geehrte Festgäste!
Sehr geehrte Damen und Herren!
Es ist mir eine große Ehre, das ich als Vorsitzender unser
Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung Euch alle heute
von hier in unseren Gestitzer Dorfhaus, auf unseren Großen
Fest, auf den Komitaten Schwabenball zu grüßen darf.
Diese Veranstaltung ist auch die erste Station, zur feiern,
dass die gestitzer deutschen vor 275 Jahren auf unser Dorf
gefunden haben.
Ich begrüsse unsere Parlamenter Abgeordnete Frau Czunyiné
Dr. Bertalan Judit, begrüsse Herrn Popovics György den
Vorsitzender der Vollversammlung Komitat KomornGran,Ich begrüsse Frau Menoniné Pillmann Teréz die
Vorsitzender der Verband der Deutsche Nationalitäten
Selbstverwaltungen Komitat Komorn-Gran, begrüsse
Waldmanné Baudentisztl Éva Vorsitzender der Deutsche in
Komitat Komorn-Gran. Ich begrüsse alle Vorsitzender die
Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltungen. Natürlich
grüsse ich unser Bürgermeisterin Frau Rising Károlyné und
selbstverständlich alle Bürgermeitern von die nachbarndörfen
ganz bis Csolnok. Nicht zuletzt begrüsse ich alle Gäste von
Fern und nah.
Dass wir heute so viele Leute zusammen sind, das bedeutet
auch das unsere Volksgruppe noch zusammenhaltet und
zusammen feiern kann. Es ist mir eine freude, dass wir
heute fast so vielen im Saal sind, als in unseren ganzen Dorf
die Einwohner zusammen.
Als gestitzer bin ich sehr stolz darauf das unser Deutsche
Nationalitäten Selbstverwaltung dieses Fest organisieren
können hat.
Liebe Gäste !
Nach paar Minuten folgt unser Kulturprogramm. Ich sage
vielen Dank für alle Leute die für Erfolg unseres Festes
geholfen, und viel arbeit geleistet haben.
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Zuletzt wünsch ich Euch alle viel verknügen und gute
unterhaltung miteinander.

Köszöntőbeszédek a megyei sváb bálon

Kedves Vendégek !
Hölgyeim és Uraim !

Popovics György a KEM Közgyűlés
elnökének köszöntője

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes nevében
nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a Várgesztesi Faluházban a Komárom-Esztergom Megyei Svábbálon. Ez az esemény egyúttal a várgesztesi németek betelepülése 275. évfordulójának előzetes ünnepe is.

Liebe Gestitzer, ich wünsche Ihnen viel Spaß und eine
angenehme Unterhaltung bis in den Morgen!
Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Elnök Asszony!
Kedves Bálozók! Hölgyeim és Uraim!

Köszöntöm a német nemzetiségi önkormányzatok elnökeit.Természetesen köszöntöm községünk polgármesterét
Rising Károlynét, ugyanakkor köszöntöm a szomszéd települések polgármestereit, közelieket és távolabbról érkezetteket egyaránt. Nem utolsósorban köszöntök minden kedves vendéget.

Köszönetet mondok mindazoknak, akik a rendezvény
megszervezésében segítséget nyújtottak.
Kedves Vendégek! Hamarosan megkezdődik kulturális
programunk.
Kívánom, hogy mindenki érezze jól magát rendezvényünkön.

Rising Károlyné polgármester köszöntője
Herzlich Willkommen in Gestitz!
Einen schönen Guten Abend
Ich bin die Burgermeisterin von Gestitz.
Ich begrüsse unsere Gaste und die Gestitzer – recht herzlich in Namen der Selbstverwaltung von Gestitz.
Es freut mich, dass sie mit ihrer Familie, ihren Freunden und Geliebten den Komitaten Schwabenball gewahlt haben.
Hoffentlich haben Sie ihre bequemesten Schuhe an ihren Füssen und so können wir bis Frühmorgen tanzen.
Die Musik und der Tanz – was wir euch sichern – ist gut für Körper und Seele.
Viel Spass!
Köszöntök mindenkit Várgesztesen!
Szép estét kívánok!
Várgesztes polgármestere vagyok.
Nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket és a várgesztesieket az Önkormányzatunk nevében.
Öröm számomra, hogy a Megyei Svábbált választották családjukkal, barátaikkal és szerelmükkel.
Bízom benne, hogy a legkényelmesebb cipő van a lábukon, így hajnalig táncolhatunk.
A zene és tánc gyógyír testnek és léleknek, mindkettővel készültünk (biztosítjuk.) Kellemes szórakozást kívánok!

mit der Selbstverwaltung der Deutschen des Komitats
Komorn-Gran und persönlich mit der Vorsitzenden Frau
Eva Waldmann-Baudentisztl.
Wir unterstützen ihre Veranstaltungen und Arbeit
moralisch und auch finanziell.
Die Vorlage über ihre Unterstützung kommt auch in diesem
Jahr unter den ersten vor die Komitasvollversammlung.
Auch damit möchte sie sich bei ihnen für die wertbewahrende
Arbeit bedanken, die sie zur Erhaltung der deutschen und
schwäbischen Kultur leisten.

Köszöntöm parlamenti képviselő asszonyunkat, Czunyiné
dr. Bertalan Judit-ot, köszöntöm a megyei Közgyűlés elnökét Popovics Györgyöt, Köszöntöm Menoniné Pillmann
Teréz-t a Komárom-Esztergom megyei Német Kisebbségi
Önkormányzatok Szövetségének elnökét, köszöntöm
Waldmanné Baudentisztl Évát a Komárom-Esztergom megyei Németek Önkormányzatának elnökét.

Hogy a mai napon ennyien gyűltünk össze, ez azt is jelenti,
hogy a német származású emberek összetartanak, szeretnek együtt szórakozni, hagyományt ápolni. Örömmel tölt
el, hogy a mai napon teljesen megtöltjük a Faluházat, csaknem annyian vagyunk, mint Várgesztes összlakossága.
Várgesztesiként büszkék lehetünk arra, hogy egy ilyen
nagyszabású rendezvényt megtudtunk szervezni.
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Nagy szeretettel köszöntöm Önöket ezen a szép ünnepi alkalmon, a megyei svábbálon, Várgesztesen. Hazánkban évszázadok óta élnek együtt békességben a magyar és német
nemzetiségekhez tartozók. A nemzetiségek hagyományai,
kultúrájuk, énekeik, táncaik, viseletük, szokásaik gazdagítják és gyarapítják a nemzetünket.
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,
sehr geehrte Frau Vorsitzende,
liebe Ballgäste, meine Damen und Herren,
ich begrüße Sie recht herzlich zu diesem schönen und
feierlichen Anlass hier in Gestitz zum Komitatsschwabenball.
In unserer Heimat leben seit Jahrhunderten Menschen
deutscher und ungarischer Nationalität friedlich zusammen.
Die Kultur, die Traditionen, Lieder, Tänze, Trachten und
Bräuche der Nationalitäten bereichern unsere Nation.
Hier in Gestitz können wir zu Recht sagen, dass die
Bewohner der Siedlung, die durch die deutsche Nationalität
vermittelten Schätze kennen, respektieren und lieben. Diese
gehören zum Alltag und sind mittlerweile fester Bestandteil
unserer festlichen Anlässe. Die Angehörigen der deutschen
Nationalität, die in Ungarn angekommen sind und sich hier
niedergelassen haben, sind integriert worden, haben die
Normen der Mehrheitsgesellschaft angenommen und leben
und pflegen innerhalb dieser Normen ihre nationale
Identität. Für uns Ungarn sind die Mehrsprachigkeit, die
Vielfältigkeit der Traditionen und das erlebte Erbe sehr
wertvoll.
Gestitz ist eine Gemeinschaft, die genau weiß, was diese
Wörter bedeuten. Das beweist auch, dass der
Komitatsschwabenball hier veranstaltet wurde, der uns eine
großartige Gelegenheit bietet, den grauen Alltag loszuwerden
und durch Musik und Tanz die Seele zu befreien.
Dieser Abend soll dem Feiern und der Erholung gewidmet
sein, an welchem die Gemeinschaftsmitglieder in
entspannter Atmosphäre beisammen sein können.
Die Komitatsselbstverwaltung pflegt einen guten Kontakt

Itt Várgesztesen, elmondhatjuk, hogy a településen élők ismerik, elismerik, szeretik a német nemzetiség által közvetített kincseket, melyek az idők folyamán beépültek a mindennapokba, és szerves részei ünnepi alkalmainknak. A
hazánkba érkező és itt letelepedő német nemzetiséghez tartozók beilleszkedtek, elfogadták a többségi társadalom normáit, és ezen normákon belül élik meg, ápolják nemzeti
identitásukat. Nekünk magyaroknak érték a többnyelvűség, a hagyományok színessége, a megélt örökség.
Várgesztes egy olyan közösség, amelyik pontosan tudja,
hogy mit jelentenek ezek a szavak. Ezt bizonyítja, hogy itt
kerül megrendezésre a Megyei Svábbál, mely nagyszerű alkalom arra, hogy kiszakadjunk a hétköznapok szürkeségéből, hiszen a zene, a tánc felszabadítja a lelket. Ez az este az
ünneplésé, a kikapcsolódásé, ahol a közösség tagjai egymásra találhatnak. A megyei önkormányzat nagyon jó
kapcsolatot ápol a Komárom-Esztergom Megyei Németek
Önkormányzatával és személy szerint Waldmann-né
Baudentisztl Éva elnök asszonnyal. Erkölcsileg és anyagilag
is támogatjuk rendezvényeiket és működésüket. A támogatásukról szóló előterjesztést idén is az elsők között fogja
tárgyalni a megyei közgyűlés. Ezzel is szeretnénk megköszönni azt az értékőrző munkát, melyet végeznek a német
és sváb kultúra fennmaradásáért. A bálok is ilyen értékőrző
alkalmak, ahol a szórakozásé a főszerep.
Kedves Várgesztesiek önfeledt kikapcsolódást és hajnalig
tartó mulatságot kívánok.

Fotók a bálról:
www.vargesztes.hu

