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Várgesztes
olajtechnikával
Több mint harminc tájképet tekinthettek meg az érdeklődők a Faluház emeleti galériájában – köztük a Várgesztes
tájai sorozat darabjait – Talabér Angelika munkái közül.
A tárlatot Rising Károlyné polgármester nyitotta meg június elején, majd Pfiszterer Ilona méltatta a helyi amatőr
művész munkásságát, és ajánlotta képeit a látogatók figyelmébe.
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sítható. Géli az akvarelltechnikát nem szereti, helyette a
fotókat használta alapként a képeihez. A tájfestészet sosem halhat el: mindig lesz mondanivalója számunkra az
életterünket jelentő természetről és az általa kiváltott gondolatokról, hangulatokról. A 21. században, ahol mindenről fényképet készítünk, igazi színfolt a Géli képein megjelenő egyéniesség. Tulajdonképpen a magyar tájképfestészet útján jár ő is. Nemcsak egyedül, hanem már alkotótáborokban tökéletesíti technikáját. Legutóbb Magyaregregyen alkotott csodás képeket – hangsúlyozta a művész egykori tanítója.
- Géli képeit szívesen ajánlom mindenkinek, aki egy kis
kikapcsolódásra, elmélkedésre, szépségre vágyik, mert min-
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Apák Napja az óvodában

Mint elmondta, Géli – ahogyan sokan ismerik – már
gyermekkorában is szívesen és sokat rajzolt. Más festők a
tájképekhez általában akvarell technikával készítenek a
helyszínen vázlatot, ami gyors munkára ösztönöz, majd
ezt műteremben, nyugodt körülmények közt teszik át
olajba. Az olajfestés nagy előnye, hogy rétegesen lehet
kenni, nem ütnek át a színek egymáson, javítható, módo-

den, festményében benne van életigenlése, pozitív gondolatai, optimizmusa, hogy valami többet, személyesebbet
adjon. Megköszönöm Géli családjának is, hogy segítik, támogatják és kívánom, hogy sokáig legyen Géliben energia,
jó egészség és sok ihlet, hogy gyönyörködtessen a munkáival – fogalmazott Pfiszterer Ilona.

Legyen kellemes a vakáció!

Elkezdődött a hosszú nyári szünet, amelyet már olyan nagyon vártak a gyerekek. Sokat lehet pihenni, játszani, sportolni, kirándulni, és persze nyaralni, de ahhoz, hogy a szünidő gondtalan és problémamentes legyen, minél több időt
próbáljanak meg értelmes elfoglaltsággal, programokkal eltölteni a fiatalok, még akkor is, ha egyedül vannak otthon a
nyár egy részében, mert a szülők dolgoznak. Egy labda is elég a jó szórakozáshoz. A csellengés, csavargás, „lógás” hamar meggondolatlan, buta, esetleg törvénysértő dolgokhoz tud vezetni.
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Tavaly indiános játékkal, idén pedig a covboy világ felidézésével várták a gesztesi ovisok szüleiket a második
alkalommal megrendezett Apák Napja ünnepségére.
Közös, autentikus tánccal vette kezdetét a program, ami során Pillmann Katalin intézményvezető elmondta:
céljuk az volt a hagyományteremtő szándékkal megszervezett eseménnyel, hogy az édesapák együtt játsszanak, szórakozzanak apróságaikkal - s ami a szórakozást illeti, abban nem volt hiány.
Kincskeresés, zsákban futás, kalapkészítés, célbadobás, kirakós feladat szerepelt többek között a közösen megoldandó feladatok között, de covboyos fotó elkészítésére is volt lehetőség, a legnagyobb ovációt azonban a
szülő-gyermek kötélhúzás vívta ki a kellemes kikapcsolódást nyújtó rendezvényen.
Az apák napja egy világi ünnepnap, Magyarországon június harmadik vasárnapján ünneplik. Az apák szerepének fontosságát számos pszichológiai tanulmány is igazolja. A 20. század elején kezdték el megtartani az
anyák napja párjaként. Az apaságot és a szülői szerepet ünneplik ilyenkor. Ilyenkor emlékeznek az apákra,
nagyapákra és a többi férfi elődre.
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Az egykori, szeretett
pedagógusokra is emlékeztek

Immáron negyedik alkalommal köszöntötték a Várgesztesen, illetve a községhez kötődően oktató, nevelő munkát
végzőket Pedagógusnap alkalmából, s Rising Károlyné az
eseményen nem titkolta: jóleső érzés, hogy a 2015-ben, a
Hagyományőrző Klub tagjaival karöltve megteremtett ünnep mára nemcsak, hogy hagyományossá vált, de a szülők
számára fontossá is, hiszen míg tavaly az iskolások kedveskedtek műsorral, idén az óvodások is csatlakoztak.
A polgármester szerint annak, hogy a faluban korábban
emberemlékezet óta nem tartottak Pedagógusnapot, két
oka lehetett. Természetesnek tartották, hogy a tanító, nevelő végzi a munkáját, s gyakorolja hívatását, illetve pár
személy részére nem rendezték meg, miközben épp ők
azok, akik a várgesztesi apróságok fejlődéséről, fejlesztéséről gondoskodnak szívvel, lélekkel, mint ahogy Németh
László is megfogalmazta: azért vagyok pedagógus, hogy a
természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, csendben
csiszoljam kristályba!
„A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember,
mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van: a jövőbe ve-

Kemény Ilona tagintézményvezető köszöntötte a
szülőket és a tíz apróságot, akik közül ketten szeptembertől már a vértessomlói iskola felső tagozatán kezdik meg tanulmányaikat, majd a tanév legemlékezetesebb pillanatai elevenedtek meg a projektoros vetítés jóvoltából. A gyerekek műsorral is
kedveskedtek a jelenlévőknek, s persze nem maradt
el a program fénypontja, a bizonyítványosztás sem.
Négy család különösen örülhetett, hiszen Kemény
Veronika, Kluber Hanna Flóra, Szolga Bálint és
Tropsch Amelie kitűnő bizonyítvánnyal lepte meg
szeretteit.
Az új tanévben egyébként három elsős apróság érkezik az iskolába – tudtuk meg, így 11-en kezdenek
szeptemberben 1-3. és 2-4. osztálybontásban.
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Csengőnap huszonnegyedszer

tett hit optimizmussal.” – hangzott el az iskolásoktól az
óvodásokkal közösen, szívvel, szeretettel kötött műsorcsokor előtt, majd a legkisebbek és kicsit nagyobbak zongora-,
hegedű és gitárdallamok mellett versekkel fogalmazták
meg, mit is jelent számukra a szeretett tanító, óvónéni, később pedig Rising Károlyné polgármester és Szolga Róbert
képviselő nyújtotta át az ünnepeltek számára a köszönet
virágait egy-egy személyes, méltató gondolat kíséretében.
Az ünnep néma főhajtással zárult a Molnár János tanító
születésnapjának 100. évfordulójára készíttetett emléktáblánál, ahol a polgármester elmesélte a gyerekeknek, hogy ő
volt az, aki a nagyszüleiket, dédszüleiket, és az ő szüleiket
tanította, s azt kérte tőlük, hogy őrizzék a hagyományt, s
majd évek múltán, felnőttként se feledkezzenek meg a még
oktató, nevelő, s a már elhunyt pedagógusokról.

Letették az iskolatáskát
Hivatalosan is beköszöntött a vakáció a gesztesi iskolában a tanévzáró ünnepséggel, amelyen ott volt
Rising Károlyné polgármester is.
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Immár 24. alkalommal rendezték meg Várgesztesen a
Csengőnapot, emlékezve a németek 274 évvel ezelőtti betelepítésére, akik annak idején lovas kocsival, csengőszóval
érkeztek a településre.
Már délelőtt megkezdődött a programsorozat, amikor elsősorban a falu legkisebb lakóinak kedveztek a szervezők.
Kézműves foglalkozás, labirintusház fogadta őket többek
között, és megtekinthették a Minimanó Színház előadását
is a konferenciateremben.
Koradélután a szabadban hal és vadételek rotyogtak a kondérokban, miközben Rising Károlyné polgármester és
Pillmann József, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a sportcsarnok közönségét, akik között
ott volt Igó István, a szomszédos Vértessomló településvezetője is.
Hagyomány, hogy a Csengőnapon köszöntik Gesztes ballagó óvodásait, az elmúlt évben született apróságok családjait és azokat a negyedikes diákokat, akik jövőre már a
vértessomlói iskola tanulói lesznek. A nyolcadik osztályosok ajándéka hagyományosan egy-egy biblia, s 2011-től
egy-egy aranyozott Várgesztes kitűző, melyet Pillmann
József elnök nyújtott át a Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében. A Várgesztesért Közalapítvány azt a fiatalt
ajándékozta meg, aki az elmút évben sikeresen nyelvvizsgázott, de elismerték azok munkáját is, akik sokat tettek a
rendezvények sikeres lebonyolításáért, így állhattak a közönség elé a kulturális, hagyományőrző csoportok vezetői
is.
A folytatásban igen változatos műsor szórakoztatta a jelenlévőket. A sort a Dallam Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekara nyitotta, majd a nemzetiségi óvoda és iskola
apróságai léptek a közönség elé. Nagy sikere volt a Hébé
művészeti iskola és a hastáncosok produkciójának, az ifjú-

sági táncosoknak, a Német Kultúregyesület dalkörének, s
nem utolsó sorban a felnőtt táncosok fellépésének. A 24.
Csengőnapot bál zárta.
Ballagó óvodások, akik átvették a „Tüte”-t, ami német
nyelvterületen az óvodából iskolába kerülő gyermekek
ajándéka. Tartalma tanszerek és édességek: Cseke Árpád,
Eigner Erika, Hernek Gergő, Metláger Péter és Nyeste Richárd.
Ötödikes lesz és Vértessomlón folytatja általános iskolai tanulmányait: Kemény Veronika és Kluber Hanna. Ők könyvet vehettek át a polgármestertől.
Az előző Csengőnap óta 4 gyermek született Várgesztesen:
Pillmann Sofia Kiara, Metzger Palmira Zia, Sugár László,
Hartdégen Ábel.
Azok a várgesztesi gyerekek, akik ebben az évben fejezték be
a 8. osztályt, Bibliát vehettek át a polgármestertől és Várgesztes címert tartalmazó kitűzőt Pillmann Józseftől: Bátki
Tibor, Busz Boglárka, Eck Máté, Marx Péter István, Papp
Csenge.
A Várgesztesért Közalapítvány Kuratóriumi elnöke, Kluber
János Bátki Viktória részére eredményes nyelvvizsgája alkalmából pénzjutalmat adott át.
Két hölgy kapott a köszönő szavak mellett virágot, mert ők
azok, akik valamennyi tervezett és váratlan helyzet kapcsán segítenek, mozgósítanak és aktívan közreműködnek a
szervezésekben: Vörös Sándorné Marika (Hagyományőrzők vezetője), Kluberné Hajdú Ingrid.
Rising Károlyné az önkormányzat nevében gratulált Hernádi Józsefnek, aki 30 évig aktív játékosa volt a várgesztesi
focicsapatnak.

