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Mutti

Németül és magyarul is az anya szó szerepelt a falon a
gesztesi óvoda anyák napi ünnepségén, amire megtelt a faluház konferenciaterme.
Minden év májusának első vasárnapján emlékezünk meg a
jeles eseményről, de értelemszerűen ekkor zárva volt az intézmény, így került sor pénteken a köszöntésre. Az Anyák
Napja az egyik legfontosabb eseménynek kell lennie az életünknek, hiszen mindent a szüleinknek, nagyszüleinknek
köszönhetünk.
És bizony kevés szem maradt száraz, amikor bevonultak
az apróságok, hogy két nyelven köszöntsék az anyut, nagyit, dédit. Versek, dalok idézték fel az ünnepet, sőt, még
táncba is hívták hozzátartozóikat a gyerekek, hogy végül
maguk készítette virágokkal köszöntsék a legdrágábbakat:
az édesanyákat.
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Kidöntötték
Eredetileg a legény szerelme jeleként állította a májusfát
az áhított lány udvarába, s bár a májfa állítás és májfadöntés ma is élő néphagyomány Várgesztesen, már
nem viseli eredeti üzenetét – bár hallottunk egyéni kezdeményezésekről. Napjainkra színes, dalos-táncos rendezvény lett, szórakoztató produkciókkal tarkítva.
Így történt ez pünkösd hétfőjén is, amikor a Várgesztesi Vagányok délután elkezdtek muzsikálni, májfadöntésre invitálva a falu lakóit, akik szép számban gyűltek
a Faluház elé.
Időközben megérkeztek németországi fellépésükről a
dalkör és a felnőtt tánccsoport tagjai, igencsak feldobva
a várakozó fiatalok hangulatát.
A hagyományoknak megfelelően, Almási István vezette
a májfadöntő csapatot, ezt követően pedig az óvodások
tánca szórakoztatta a jelenlévőket a sportcsarnokban.

CSENGŐNAP 2016.
június 11-én
Délelőtt: 9.30-tól gyermekprogramok, vadászati kiállítás megnyitó, játékok a Faluházban és az udvaron
Ünnepélyes megnyitó: 15 órakor
Délután: kultúrcsoportok műsora, vad és
halételek kóstolója
Este: 20.30-kor a Hemo Musical Stúdió bemutatója: Valahol Európában

Dr. Babos Csaba ügyvéd e havi ingyenes jogi tanácsadását Várgesztes lakói részére június 14én, kedden 16 órától tartja a Faluházban. Előzetes időpont egyeztetés szükséges
dr. Balázs Gabriellánál a
06/20-462-5993-as
telefonszámon.
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Tizenegy csapat bográcsozott a majálison

Zeneszóra ébredtek április utolsó napjának reggelén Várgesztes lakói, s nem
is akármilyenre, hiszen a Várgesztesi
Vagányok zenekar járta keresztül-kasul a falu utcáit, figyelmeztetve a polgárokat a nap programjaira.
A horgászegyesület tagjai voltak a legfrissebbek, akik már hét órakor megkezdték hagyományos háziversenyüket, s hogy nem hiába múlatták az
időt a pecások azt bizonyítja az a hal,
amelyik 3,2 kilót nyomott a mérlegelésnél, elnyerve ezzel a legnagyobb fogás címét. Ezen a napon Kovács Norbertnek kedvezett legjobban a horgászszerencse, míg a képzeletbeli dobogó második fokára Bacsa Mátyás, a
harmadikra Licul Norbert állhatott. A
fiatal korosztályban Kovács Levente
lett a győztes.
Ezzel azonban még korántsem volt
vége az eseménynek, hiszen az eredményhirdetést követően Pillmann
Imre egyesületi elnök avatóünnepségre
invitálta a jelenlévőket. Elkészült

ugyanis az az esőbeálló, amit a közösség összefogása mellett az önkormányzat is támogatott 200 ezer forinttal. Mint azt Rising Károlyné
polgármester elmondta, szívesen biztosítottak forrást a beruházáshoz, lévén, hogy a település egyik legaktívabb
civil szervezetét segítették ezzel.
Az avatószalag átvágását követően
együtt fogyasztották el az ízletes pörköltet a jelenlévők, de eközben a faluháznál is nagy volt már a készülődés,
hiszen kilencedik alkalommal rendezték meg Várgesztes főzőversenyét.
2008-ban gondolt egyet a lokálpatrióta Almási István, aki igazi majálishoz
illő programot szervezett a település
lakóinak és vendégeinek, s teszi ezt azóta is minden évben.
Az időközben bensőséges hangulatú
közösségi alkalommá vált rendezvényen tizenegy csapat állt a bográcsok
mellé, hogy bebizonyítsa a szigorú
zsűrinek főzési tudományát. Gondban is volt a Járfás József (Szent Do-

monkos étterem) séf által vezetett bírálóbizottság, amelynek tagja volt
Rising Károlyné és Schalkhammer Ferenc, a híres sváb disznótor böllérje az
ízesebbnél ízesebb pörköltek, gulyások
és egyéb különlegességek kóstolása során, aminek végén a Nosztalgia baráti
társaság étke nyerte el leginkább a tetszésüket a Fáradt Sasokat és a Szomszédok a Gazdagrétről csapatát megelőzve, míg a különdíjat a Táncos
SOKK együttes vehette át.
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Nyugdíjas majális
Egervári Péterné elnök köszöntötte a Vértessomlói Nyugdíjas
Bányász Szakszervezet majálisának vendégeit, a helyiek mellett a szép számban érkező várgesztesi tagtársakat. Mint elmondta, tulajdonképpen egy héttel ezelőtt kellett volna megtartani programjukat, de az anyák napján az a helyes, ha a
hölgyek otthonukban várják a köszöntéseket, családjaik körében, így csúszott egy hetet somlói ünnepség.
A kötetlen eseményen, amelyen többek között ott volt
Hartdégen József egykori polgármester is, beszélgetéssel, poharazgatással, adomázással telt az idő, és természetesen annak a
csodás halászlének az elfogyasztásával, amit a horgász tagoknak köszönhetően közel 30 kiló pikkelyesből főztek a közösség
asszonyai.

Író emberek
a faluházban
Két alkotóval is találkozhattak a megyei könyvtár támogatásának köszönhetően május 9-én Várgesztes lakói. Délelőtt
a költő, műfordító Varró Dániel volt az apróságok vendége
a faluházban.
A poéta első verseit 12 éves korában írta. Az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban érettségizett, majd az ELTE-BTK
magyar–angol szakára járt. Gimnazista kora óta publikál
verseket és műfordításokat különböző irodalmi lapokban és
folyóiratokban. Öt önálló kötete jelent meg, és emellett több
(főleg gyerekeknek szóló) kötet társszerzője is. Drámafordításait és egyéb (önálló vagy másokkal közösen írt) színházi
munkáit számos budapesti és vidéki színház tűzte műsorára – olvasható a Wikipédián.
A délutáni író-olvasó találkozón Tóth Andrea okleveles kertészmérnök előadását hallgathatták meg az érdeklődők a
gyógynövényekről és fűszernövényekről. A hagyományos
orvoslás mellett az utóbbi években egyre nagyobb az érdeklődés az alternatív gyógymódok iránt, így a gyógynövények felhasználási lehetőségeit is mind többen kutatják. Az
előadáson szóba kerültek a legismertebb gyógy- és fűszernövények, azok termesztése és gyűjtése is.
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Sejtelmesség, álomszerűség,
ritkán borzongás

„Teremtő erő” címmel Talabér Angelika, művésznevén Géli, és lánya, Ludrik Angelika festményeiből
nyílt kiállítás április végén a környei Művelődési
Házban. A két alkotó összesen majdnem hetven művén keresztül mutatta be saját világát, s azt, ők milyennek látják a világot. A művész a kiállításra kedves gesztusként egy, a falu templomát ábrázoló,
„Környei látkép” címet viselő festményt is alkotott.
Várgesztesen élek, ott is nőttem fel. Mióta eszemet
tudom, a gyönyörűséges táj nagy szerepet játszik az
életemben. Mindig is szerettem a csodás erdőket, mezőket. Csodálattal töltött el a természet sokszínűsége
– így vall önmagáról Talabér Angelika festőművész,
akinek képeiben is visszaköszön a természet szeretete, sokszínűsége. Talán ezért is viseli a tárlat a „Teremtő erő” címet, s azért is, mert Géli, akit sokszor
nem kímélt a sors, pozitív gondolataival minduntalan a jó és szép megteremtésére törekszik, alkotásaival pedig életszemlélete átadására: érhet bárkit elviselhetetlennek tűnő nehézség és fájdalom, mégsem
szabad feladni a reményt. Mindig hinni kell abban,
hogy van kiút. Festményeimmel szeretem az én
szemszögemből megmutatni azt, ahogy én látom a
dolgokat. Hogy a sokszor jelentéktelennek tűnő tájban is sok szépség lehet, csak észre kell azt venni.
Lánya, Ludrik Angelika 1998-ban született. Édesanyját váratlan, örömteli meglepetésként érte, hogy kedvet kapott az alkotáshoz és ecsetet ragadott. Még
csak pár hónapja kötött barátságot a vászonnal és
ecsettel, de már látható, hogy nagyon különleges a
színvilága és látásmódja. Míg az édesanya már hatodik alkalommal varázsolja el műveivel kiállításának
megtekintőit, Angelika számára Környe bemutatkozóinak első állomása, s bár még csak most bontogatja szárnyait, festményei előre vetítik, hogy ezek a
szárnyak egykor milyen magasra repítik majd.

CSENGŐNAP
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Ballagtak az apróságok
Megilletődötten vonultak be az apróságok május 27-én délután a faluház konferenciatermébe, hogy ünnepélyes keretek között búcsúztassák el azt a két lány és négy fiú társukat, akik szeptembertől az iskolapadban kezdik meg a
felkészülést a nagybetűs életre.
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.
A dalokat, táncokat követően a kis- és középső csoportos
társak, majd a ballagók is egy-egy verssel tették emlékezetessé a műsort, amit – a hagyományoknak megfelelően kerti parti követett az Faluház udvarán.
Várgesztesen egyébként csökkenőben van az óvodai létszám. Bár tíz évvel ezelőtt, 2006-ban csak 16 aprósággal
foglalkoztak a pedagógusok, számuk öt év alatt, 2011-re
27-re emelkedett.
Most húszan fejezték be a nevelési évet, akik közül hat kicsit búcsúztattak. Helyükre eddig négyen jelentkeztek, így
18 lesz a várható létszám.

Sikeres programok, új dalok és távlati tervek
Pályázatoknak köszönhetően a tervezettnél több pénzből
gazdálkodhatott a Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes. Az elmúlt egy esztendő programjairól, és a tervekről is szó volt azon a közmeghallgatáson, melyre hagyományosan májusban hívja a tagokat és érdeklődőket
Pillmann József elnöke.
Az időrendben felsorolt helyi programok egytől egyig a német hagyományok megőrzését szolgálják - az elhurcolt
várgesztesiekre való megemlékezés, a borverseny, a Passió
előadása, a Mária kegyhely zarándoklat, a templomi adventi koncert és a Csengő nap mellett a legjelentősebb az
augusztus 20-i nemzetiségi találkozó, melyen tavaly rekord számú, 240 fellépő adott műsort. Az idén ennek kapcsán jubileumot ünnepel Várgesztes, hiszen az énekkar,
megalakulásának 25. évébe lép.
Új kezdeményezésként nagy sikert aratott tavaly a megyei
Christkindl találkozó. A német nyelvű ünnepi műsor idei
alkalmára már most többen jelezték részvételi szándékukat. Mint az elhangzott, mindenki számára fontos, hogy
egy-egy program előkészületei során újabb és újabb dalok,
csaknem elfeledett alkotások kerülnek elő, melyet a fiatalok
megtanulnak, előadnak, így megőriznek az utókor számára.
A nemzetiségi önkormányzat nem csak saját rendezvényekre, de kultúrcsoportok, intézmények programjaira is
biztosít kisebb-nagyobb támogatást - legyen szó anyagiakról vagy tevőleges segítségről. Az elmúlt év legfőbb bevételei
és kiadásai között szó volt arról is, hogy 1.103.014 forint
feladatalapú támogatást nyert el a helyi német nemzetiség,
és a megyei német önkormányzattól két pályázaton össze-

sen 100 ezer forintot, míg a gesztesi önkormányzat 200
ezer forintot biztosított számukra.
A közmeghallgatáson a tavalyi programok mellett távlati
tervek is előkerültek a kérdések között. Így a település régóta dédelgetett álma, a tájház létrehozásának terve is. A hagyományos stílusban épült sváb házban működő helyi értéktár kiegészülhetne közösségi funkcióval is - hangzott el.
Mint azt Rising Károlyné, Várgesztes polgármestere a találkozón elmondta: nem került le napirendről a terv, egyelőre
azonban forrás után kutatnak, hiszen saját erőből nem
tudják létrehozni a tájházat. Abban mindenki egyetértett,
hogy a tárgyi és építészeti értékek megőrzése addig is közös
feladata a helyieknek.

