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Jövőre jubilál a hagyományőrző
ünnepi találkozó

Első alkalommal 2010-ben, a Német Kultúregyesület Dalköre megalakulásának húszéves évfordulója alkalmából
hívta életre az augusztus 20-ához kapcsolódó kulturális
találkozót a Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes,
így vasárnap már kilencedszer fogadtak visszatérő, vagy új
barátként hagyományőrző csoportokat, akikhez a baráti
szálak mellett a közös nemzetiségi nyelv is köti a
várgesztesieket.
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a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Anyagokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. ISSN: 2062-5472

A szíves invitálásra idén Tatabányáról, Máriahalomról, Leányvárról, Tátról, Vértesacsáról, és természetesen helyből
érkeztek a hagyományőrző dalkörök, kórusok, táncosok a
gesztesi Faluházba.
Az ezúttal majdnem 150 fellépőt, vendéget vonzó, igazán
színvonalas és színes produkciókat bemutató program a

várgesztesi svábok legnagyobb önálló nemzetiségi rendezvénye, melynek kezdetén Pillmann József köszöntötte a
megjelenteket, kiemelve a hagyományőrzés jelentőségét,
mellyel méltóképpen tisztelegnek a legrégibb magyar ünnepnap előtt.
A résztvevőket, a visszatérő barátokat Rising Károlyné polgármester személyes gondolatokkal köszöntötte, így az
alsógallai és felsőgallai vendégek kapcsán mosolyogva jegyezte meg, hogy ők bizony már „bérlettel érkeznek” Várgesztesre. A szervezők számára külön köszönetét fejezte ki,
s a későbbi viszontlátás reményében hívta fel mindenki figyelmét a Várgesztesi Lovagi Játékokra, amely szeptember
8-án már tízedik alkalommal csalogatja a vendégeket a faluba.
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Megszegték az új kenyeret

Elsőként a Várgesztesi Zeneiskola két diákja, Cseke Bendegúz és Marx Péter lépett színpadra, akik kapcsán Pillmann
József az ajándékkönyv átadásakor reményét fejezte ki,
hogy még sokáig muzsikálnak, s felnőtt korukban
várgesztesi zenekarban mutatják meg tehetségüket. A bő 2
órás kulturális műsor részeként sorra érkeztek a hagyo-

mányos népviseletet öltő vendégek és vastapsot érdemlő,
gyakran valamennyi jelenlévőt közös éneklésre sarkalló
produkcióik.
Az esemény képeit a www.vargesztes.hu Fotógalériában tekintheti meg!

Megújult a játszótér
Tiltó táblák fogadták augusztusban a játszótéren a gyerekeket és szüleiket, ugyanis javában tartott a 2013-ban átadott eszközök műszaki felülvizsgálata és felújítása – tájékoztatott Geiszt Róbert, a Faluház vezetője.

A megújult somlói nyugdíjas közösségi házban találkoztak nemzeti ünnepünk délutánján a vértessomlói és a várgesztesi nyugdíjas bányászok, akiket
Imeli János szakszervezeti elnök köszöntött elsőként.
Mint elmondta, a magyarság és a keresztény világ
találkozását és összefonódását a magyar nép egyetlen uralkodó személyéhez köti, az első magyar
királyhoz, az államalapító Szent Istvánhoz. Augusztus 20-án tehát emlékezünk Szent István királyunkra, a magyar államalapításra, a magyar állam fennállására, és megszegjük az új kenyeret.
Szent István azt a fundamentumot adta meg, amire
azóta is építkezünk, ahol ezer évvel ezelőtt közös
otthonunk alapkövét rakta le az uralkodó. Első
királyunk uralkodása alatt Európa nagy, formálódó közössége nem pusztán egy új nemzettel, de egy új állammal is
gazdagodott. Olyan országgal, amely ma is szerves része Európának.
Az ünnepi összejövetelen az új kenyeret a hagyományoknak megfelelően Rorhbacher Józsefné, mindenki Erzsi nénije
szelte meg és kínálta a vendégeknek, majd a közösség kerek születésnapot ünneplő tagjait köszöntötték, a délután
további részében pedig fehér asztal, ízletes pörkölt mellett idézték fel a közös emlékeket a bányásznyugdíjasok.

Bedy Sándort
hazahívta az Úr

A kötelező ellenőrzéssel párhuzamosan csiszolták, festettékk a játszóeszközöket, új homokkal töltötték fel a homokozót, kicserélték az elöregedett, balesetveszélyes alkatrészeket.
A kötelező ellenőrzést követő felújítás a felvett jegyzőkönyv alapján történt, s a gyerekek augusztus végén vehették újra birtokba a
játszóteret.

Kedves várgesztesi lakosok!
Ezúton szeretettel meghívjuk Önöket az
idei Lovagi Játékokra, mely szeptember
8-án kerül megrendezésre. Várgesztesi
lakosoknak a belépés a megszokottak
szerint ingyenes.
Az adott napon a község területen megnövekedett forgalomra lehet számítani,
amihez kérjük mindenkinek a szíves türelmét!
A lovagi játékok előkészületeihez és lebonyolításához szívesen fogadunk minden segítséget, jelentkezni Balázs Gabriellánál lehet a 06/20-462-5993-as telefonszámon, vagy személyesen.
Köszönettel:
Várgesztes Község Önkormányzata

Ne fizessen készpénzzel!
A katasztrófavédelem kéményseprőipari tevékenysége jelenleg
tizenhét megyében összesen kétezer-ötszázkilencvenkét településre terjed ki, Komárom-Esztergom megye egész területén immár két és fél éve zajlik ebben a formában a munka.
A katasztrófavédelem felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy
az alkalmazásában tevékenykedő kéményseprők nem kérnek,
és nem vesznek át készpénzt az ügyféltől, erre nincs jogosultságuk. Természetesen végeznek díjköteles munkát is, azonban
ezeket előre, írásban meg kell rendelni és a munka elvégzése
után, számla ellenében, átutalással kell a díjat megfizetni. A katasztrófavédelem minden kéményseprője végzett szakmunkás,
arcképes igazolvánnyal rendelkezik, egységes munkaruhát visel
és a munkavégzéshez biztosított autójuk is jól megkülönböztethető, a katasztrófavédelem feliratai, színei jól láthatók rajta.
Az állampolgárokat arra kérjük, hogy a katasztrófavédelem
kéményseprő munkatársától kérjék el igazolványát és ellenőrizzék személyazonosságát.
-katasztrófavédelem-

A várgesztesi Római Katolikus Plébánia szomorú szívvel tudatja, hogy Bedy Sándor plébános urat szabadságát töltve, családja köréből hazahívta az Úr.
Bedy Sándor 1945. augusztus 23-án született Mosonmagyaróváron. Pappá 1974. június 19-én Győrben szentelték. A győri
egyházmegye szolgálatában 1993-ig állt.
1999-től a Vértessomlói Sarlós Boldogas�szony plébánián szolgált, ellátva Környét és
Várgesztest.

