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VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Sütöttek, főztek
Tavaly a kihirdetett veszélyhelyzet miatt elmaradt az ünneplés, de idén megtartották, s immár hatodik alkalommal
köszöntötték a Faluházban Várgesztes pedagógusait, óvodapedagógusait és a munkájukat segítő dolgozókat.
A gyerekek köszöntötték, majd ajándékozták meg virággal
az ünnepelteket, akikkel Rising Károlyné polgármester is
megosztotta gondolatait. Mint elmondta, a pedagógusok,
az óvoda pedagógusok és a dajka nélkül Várgesztes közintézményeiben nem valósulna meg az oktatás-nevelés, a
kulturális ismeretek átadása, a gyermekek ellátása.
- Magam nagy tisztelője vagyok azoknak az embereknek,
akik olyan mesterséget választanak, amit a megszerzett tudások átadásával tudnak gyakorolni. Nagy dicsőség, ha valaki több évtizedes munka, nevelés, kutatás és publikálás
után elfoglalhat egy professzori széket. Úgy gondolom,
hogy legalább ilyen nagy jelentősége van annak, amikor
alsó tagozatos iskolások vagy óvodások szakszerű oktatásával, nevelésével, fejlesztésével foglalkozik a tanító és az
óvónő munkatársaival.
- A tantárgyi ismeret átadás mellett ezen időszakban mind
a szülők, mind a pedagógusok személyes példamutatása, a
viselkedés kultúrája egész életre kihat. Valamennyien kön�nyen felidézhetjük kedvenc óvónőnket és tanítónkat. Tisztán emlékszünk halk és kedves szavaikra, bíztató mosolyukra, gesztusaikra, szabályosan rajzolt betűikre. A
felsőben megnövekedett feladatok és elvárások során újra
átélhetjük ezeket és szinte érezhetjük korábbi támogatásukat.
A településvezető az elismerő gondolatok mellett szólt az
elmúlt időszakban jelentkező problémákról is: a tanult
mesterségből adódóan, az eredményesség érdekében a Covid
járvány idején az önképzés, a tanítás mellett a szülőket is

képezni kellett volna, de legalább hasznos információkkal
ellátni. A gyermekek az online képzést követően érdemjegyeket kaptak, míg volt tanító, aki önmaga is kínlódott az
online órákkal. A szülőknek nem egyszer problémát okozott a gyermekeiknek elküldött személytelen feladatsor,
hogy nem kaptak javítást, hogy nem tudták, jól segítik-e
csemetéjüket. Néhány szülő szembesült azzal, hogy alig
tudja motiválni gyermekét és mennyire nehéz pl. 2 gyermek figyelmét lekötni, a kétféle feladattal haladni a saját
munkája mellett.
- Hogy mindezek milyen hatással lesznek későbbi életükre,
ma még nem tudjuk megítélni. Én bízom önmagunkban,
ezért abban reménykedek, hogy szeptembertől újult erővel
és némi módosítással leküzdhetők a jelenlegi elégedetlenségek. A közös cél, a gyermekek nevelése érdekében több lesz
a személyes megbeszélés, nem csak hirdetőtáblán üzen az
óvodapedagógus a szülőnek. A két vezetőnek töménytelen
mennyiségű adminisztrációs kötelezettsége van a jogszabályok szerint, mégis elvárás a fenntartó részéről, hogy tájékoztassák a szülőket, legyenek következetesek. Az elmaradt
információ vagy üzengetés nem hozhat eredményt. Jó lenne, ha a házirendet nem csak járvány idején, hanem egész
évben kötelezően betartatnák. Jó lenne, ha a pedagógusok
és szülők közti vélt vagy valós ellentétek rendezésre kerülnének, és nem a gyermekek jelenlétében zajlanának. Örömmel mondom, hogy mind az óvodások, mind az iskolások
szeretnek idejárni, szeretik társaikat, szeretik nevelőiket –
fogalmazott Rising Károlyné.
Az ünnepséget követően a jelenlévők felkeresték a régi iskolát, ahol megkoszorúzták Molnár János tanító emléktábláját, aki 45 éven keresztül, 1931-1976 között volt a gesztesi
iskola igazgatója, tanítója és sokak szerint Várgesztes népnevelője.
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A hosszú bezártságot követően érezhetően szüksége volt
Gesztes lakóinak egy igazi közösségi rendezvényre, így nem
csoda, hogy közel százan vettek részt az önkormányzati
főzőversenyen.

zöldséges tarja – ezek az ételek készültek nagy műgonddal,
igencsak próbára téve a 4 tagú zsűri ízlelőbimbóit, akik nehezen – és némi meglepetést okozva hozták meg döntésüket.

Rising Károlyné polgármester és Katzer Ákos főszervező
köszöntőjét követően 9 csapat kezdett neki a munkának, és
az alapanyagok előkészítésének, miközben persze folyamatos volt a szomszédok, riválisok felkeresése, ugratása – de
hát erről is szólt ez az esemény.

Az elmúlt 3 versenyt rendre az Üvöltő Majmok együttese
nyerte, így 2019-ben végleg hozzájuk került az egykor
Schalkhammer József által felajánlott vándorkupa. A második helyen Levin és csapatának volt bérelt helye, de most
borult a sorrend, ugyanis az első alkalommal debütáló Főzőiskola, azaz Lábár Zoltán és neje, Fülöp Hajnalka töltött
káposztája lett a befutó. Második helyen a Rieder Roland
vezette Üvöltő Majmok végeztek különleges hamburgerükkel, míg a Pillmann Ferenc által irányított Levin és csapata
lett a harmadik a zöldséges tarjával.

A falu főzőversenyét 11 éven keresztül szervezte Almási István – aki feleségével most is ott volt a résztvevők között -,
aki utoljára két évvel ezelőtt szólította a település csapatait,
baráti társaságait a kulináris megmérettetésre. Tavaly sajnos közbeszólt a járvány, de az önkormányzat idén ismét
felelevenítette a hagyományos rendezvényt.
Csülkös pacal, paprikás csirke, babgulyás, töltött káposzta,
marhalábszár pörkölt, bugaci leves, babos lecsó, hamburger,

Az e havi lapszámunkban helyet kapó események
képeit a Galériában tekintheti meg:

www.vargesztes.hu

Megjelent a Magyar Közlönyben a 2021/2022-es tanév rendje, az emberi erőforrások miniszterének rendelete alapján.
- A 2021/2022-es tanév első napja, a tanév kezdete: 2021. szeptember 1. (szerda).
- A tanév 2022. június 15-ig (szerda) tart. Ez lesz az utolsó tanítási nap.
- Őszi szünet: 2021. október 23-tól (szombat) november 1-ig (hétfő) tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október
22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap pedig november 2. (kedd).
- Téli szünet: 2021. december 22-től (szerda) 2022. január 2-ig (vasárnap) tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021.
december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).
- Tavaszi szünet: 2022. április 14-től (csütörtök) 2022. április 19-ig (kedd) tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022.
április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).
- A tanév első féléve 2022. január 21-ig tart. Az első félévről szóló értesítőket 2022. január 28-ig kell kiadni.
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Búcsúztak a nagycsoportosok

Hét apróság állt izgatottan, kicsit meghatódva június közepén az óvoda udvarán, hogy végleg elbúcsúzzon az intézménytől.

dalok, hogy emlékezetes maradjon számukra az elválás, hiszen szeptemberben új élet, a betűk és számok világa várja
a búcsúzókat az iskolapadban.

Elsőként Pillmann Katalin intézményvezető köszöntötte az
ünnepelteket, és a szép számban összegyűlt szülőket,
nagyszülőket, rokonokat, ismerősöket, aki felidézte az elmúlt évek legemlékezetesebb pillanatait, és sok sikert kívánt
a gyerekeknek az iskolás évekhez.

A ballagók elszórták az intézmény kertjében a szeretetmagvakat, amelyekből ők is kaptak egy üvegcsével vándortarisznyájukba, végül virággal köszönték meg a pedagógusoknak az együtt eltöltött éveket, a szép emlékeket.

A gyerekeket elbúcsúztatták társaik is, és még egyszer elhangzottak németül, illetve magyarul a jól ismert versek,
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Bajnok a csapat!

A megyei III. osztály déli csoportjában nagyon
kiélezett volt a küzdelem. A Gesztes, a DMAC és a
Csém is lehetett volna bajnok.

Öt csapat több mint 40 versenyzője gyülekezett június második keddjének délutánján a Faluháznál, hogy
elinduljon az önkormányzat által szervezett akadályversenyen.

Hat állomás várta a gyerekeket, akiknek a
célbadobástől az aranypénzkeresésig, a kötélmászástól a különböző ügyességi feladatokig, az állatfelismeréstől az egészségügyi ismeretekig sok-sok nehézséggel kellett megbirkózniuk a célba érkezésig.
S miközben a csapatok az akadályokat leküzdve eljutottak a célállomást jelentő Várrétre, a Faluház
kertjében szorgoskodtak az önkéntesek. Sült a több
száz palacsinta, amiket a Hagyományőrzők asszonyai töltöttek meg finomságokkal, készültek a hotdogok, hogy a szervezők még emlékezetesebbé tegyék az estébe nyúló gesztesi Gyermeknapot.

A Csémi SE vendége a listavezető Gesztes volt. Fordulatos
mérkőzésen végül a 94. percben szerezett góllal lett bajnok
a Gesztesi SE. Második helyen a DMAC végzett, miután
3-2-re győzött Bakonysárkányban. A bajnokcsapatnak
Kancz Csaba az MLSZ megyei társadalmi elnöke és Tóth
Attila a versenybizottság elnöke adta át a díjat.
Idén a Hotel Gottwald Étterem teraszán került megrendezésre a Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság Díjátadó
Gálája. Popovics György a Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzat Elnöke és Gellei Imre az MLSZ szakértője,
volt válogatott szövetségi kapitány köszöntötte a résztvevő
labdarúgókat, sportszakembereket és bizottsági tagokat.
Az este folyamán díjazták a megyei labdarúgás legjobbjait,
gólkirályait, játékosait és sportszakembereit.

Mint megtudtuk az óvoda létszámában nem lesz nagy változás a következő nevelési évben sem, mivel a távozókkal
azonos számú gyermeket várnak nyár végén.

Palacsintás Gyermeknap

Többéves hagyomány, hogy megrendezik ezt az
egész délután tartó programot, amelynek lényege
nem is a verseny, hanem az önfeledt kikapcsolódás,
szórakozás, amely végén minden résztvevő ajándékkal térhet haza.
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Év edzője díjat a Megye III. osztályban Nagy
Géza, a gesztesiek trénere érdemelte ki.

A Gesztesi SE. 2020-2021-es bajnokságban pályára lépő játékosai:
Anicka Miklós, Benczik Zoltán, Csernák Marcell, Eigner Zsolt, Hajzer Gergő, Hardi Tamás András, Jakobi
Erik, Kern Ádám, Kolozsi Balázs, Kovács Gábor, Licul-Kucera Dominik, Nagy Bence, Nagy Géza, Nagy Patrik, Pfiszterer Pál, Pillmann Róbert, Pápai Gábor Zsolt, Schaffer Péter, Szalai Róbert Ferenc, Szalontai Zsolt,
Szipőcs Ervin, Tóth Lajos Richárd, Tóth Valentin, Újszászi Balázs, Valakovics Gábor, Valakovics Zoltán,
Vendégh Kolos, Vízkeleti Gergely, Zsigmond László.

A GSE vezetőségi tagjai:
Racsmány Mihály elnök
Bozzay Attila elnökhelyettes, gazdasági vezető
Pillmann Zoltán szakosztályvezető, MLSZ kapcsolattartó
Schlapak József pályakarbantartás és logisztikai vezető
Kanyó Ferenc mérkőzés főrendező
Cseke Árpád pályafestő főmérnök
Hartdégen József elnöki tanácsadó

