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Szűz Máriát köszöntötték
A környékbeli településekről is
érkeztek, szép számmal gyülekeztek július 24-e délutánján a
várgesztesi
templom
előtt
mindazok, akik a nagyrét felé
vezető út melletti kegyhelyhez
imádkozva, énekelve zarándokoltak el, hogy közösen köszöntsék Szűz Máriát.
„Ó, szűzanyám, állj mellettem,
a kezemet ne engedd el, kétségben ne hagyj, a szívembe békességet adj…” – szól a segítő Szűz
Máriához az ima a meredek
domboldalon lévő kis sziklabarlang falán, ám ezúttal a litániát Bedy Sándor plébános a
kegyhelyhez vezető lépcső alján
tartotta, mivel a barlang az idei
földrengések következtében veszélyessé vált, s a földbevájt lépcső műszaki állapota is jelentősen leromlott.
Pedig szorgos asszonykezek virágokkal öltöztették ünnepi

díszbe a kegyhelyet és környékét, a lépcsőfokokat, az általuk
odavarázsolt csodáért dr. Kis József mondott köszönetet.
Várgesztesen 1921-ben fehér lovas hintó vitte fel Szűz Mária

Öregszik
a megye
A természetes fogyás jellemző KomáromEsztergom megye népességének változására, melynek mértéke magas, 2009-ben
1176 fő volt – tájékoztatta a sajtót a megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szervének vezetője a szervezet tatabányai központjában.
Hollósiné Szentesi Zsuzsanna megbízott
megyei tiszti főorvos elmondta: A születéskor várható élettartam a megyében
1990-óta a férfiaknál 64,21-ről, 69-re
emelkedett, míg a nőknél ugyanez 75,52ről, 77-re nőtt.
A felnőttkori elhalálozás okait vizsgálva a

szobrát a Mészáros-hegy oldalában kialakított barlangszerű
helyre, a község lakói azóta őrzik Mária tiszteletét. Vasárnaponként a litániát követően
odajártak elmélkedni egészen

szakemberek arra a következtetésre jutottak, hogy a vezető halálokok mindkét nemnél megegyezőek. Első helyen állnak a keringési rendszer betegségei, ezt követik
rosszindulatú daganatos és az emésztőrendszeri betegségek.
A megyei férfi lakossága körében a kiemelt rosszindulatú megbetegedések közül a gyomor, a végbél és az agy daganatainak mutatói magasabbak az országos
átlagnál, míg a hölgyek körében az ajak,
a szájüreg, garat együtt és a gyomor daganatos betegségei haladják meg az országos átlagot. Az egyéb daganatos betegségek közül az emlő (20,5%), az emésztőszervek (22,1%), a melanoma és egyéb
bőr (10,7%), valamint a légző- és intrathoracalis szervek (8,5%) rosszindulatú
elváltozásait diagnosztizálták leggyakrabban.
Kistérségi bontásban mind a férfiak, mind
a nők tekintetében a Kisbéri kistérségben

az ötvenes évekig, amikor ismeretlenek feldúlták a területet.
Hartdégen Ignác és neje 2002ben határozta el, hogy eltüntetik a rombolás nyomait, s a
kegyhelyen a Lourdes-i Szent
Bernadett szobrát helyezik el. A
meredek hegyoldalon 2002 júliusára lépcsőt is kialakítottak,
s a barlang bejáratát ráccsal látták el.
Mindig akadtak családok a faluban, akik a történelmi viharok ellenére gondozták e helyet,
fogadalmi felajánlást vállaltak
és teljesítettek – fogalmazott a
Várgesztesi Római Katolikus
Egyházközség Képviselő Testülete, amely köszönetét fejezi
mindazok számára, akik munkájukkal, példaadásukkal hozzájárultak a szobor és környezete megmaradásához, a hagyomány megőrzéséhez.

kiugróan magas a halálozási arány, s a
nőknél a Dorogi kistérségben is igen jelenős az eltérés.
A krónikus gyermekbetegségek okai között vezetnek a vér, vérképzőszervek és az
immunrendszer rendellenességei, illetve a
bőr, bőr alatti kötőszövetek kórképei. A
gyermekkori elhízás népegészségügyi jelentőségű, hiszen ez az állapot egyben rizikó faktora számos serdülő és felnőttkori betegségnek. A mentális betegségek
- főként a depresszió - napjainkban már a
kora serdülő korosztályt is érintik.
Hollósiné Szentesi Zsuzsanna szólt arról
is, hogy a megyei elemzést követően elkészült egészségfejlesztési stratégiában
olyan rövid és hosszú távú célok, feladatok kerültek nevesítésre, melyek megvalósításában a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv aktív szerepet képes betölteni,
az önkormányzatokkal és civil szervezetekkel együttműködve.

Júliusban ismét megszaporodtak az idősek sérelmére elkövetett úgynevezett „trükkös” lopások. 2011. első félévében 7
idős embertől több mint 2 millió forintot zsákmányoltak. A módszer a régi: a 2-3 fős tolvajbanda valamilyen ürüggyel
bekéredzkedett az idősek otthonába, majd a bűnelkövetők egyike elterelte a sértett figyelmét, a többiek pedig zavartalanul átkutatták azokat a „rejtett helyeket”, ahol a pénzüket tartják az idős emberek. 2010-ben a számok még elrettentőbbek voltak. Több mint 20 millió forintot loptak el többnyire egyedülálló, idős embertől.
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Sarlós Boldogasszony napját
ünnepelték a hívek

A Vértessomlóra telepített hívek
1734. szeptember 7-én fényes
körmenetben vitték a Szűz Anya
kegyképét a magyaróvári kapucinusok templomából a településre. Az elmúlt századokban
e kép előtt imádkoztak a község
és a környék hívei. Erre emlékezve rendezték meg 2008.
szeptember 7-én első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal a körmenetet, majd
2009 júliusában Sarlós Boldogasszony napján a következőt.
Utóbbit annak emlékére, hogy
a község az évben ünnepelte betelepítésének 275. évfordulóját.
Az esemény híre oly gyorsan

terjedt a hívők körében, hogy
az idei, negyedik körmenetre
több mint ezren érkeztek a Vértes lábánál fekvő községbe.
Július 3-án reggel Hartdégen József polgármester, Bedy Sándor
plébános és dr. Kis József világi
lelkipásztori munkatárs örömmel állapíthatta meg, hogy a
falu kápolnájához sorra érkeznek a zarándokok Oroszlányból, Kisbérről, Kecskédről, Környéről, Alsógalláról, Pusztavámról, Magyigmándról, Hántáról és Ászárról, de az ország
távolabbi településeiről is. A
négy kilométerre fekvő Várgesztesről csoportosan indultak

útnak, hogy a régi szokásnak
megfelelően, gyalog zarándokoljanak át Vértessomlóra.
Fél tízkor indult a menet, élén a
Mária kegykép zászlajával, hogy
végigjárva a falut, a templom

melletti réten felállított rendezvénysátorhoz vonuljanak, ahol
dr. Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke celebrált szentmisét, majd koradélután a Sarlós Boldogasszony
templomban litániára várták a
résztvevőket.
Az eseményt igazi búcsúi hangulat és gazdag kulturális program övezte. Érdemes volt körülnézni a vásári forgatagban,
hiszen számos árus érkezett
kézműves alkotásokkal, népi
játékokkal, s természetesen ételital kínálatban sem szenvednek
hiányt a vendégek, akik díjmentesen ismerkedhetnek meg a
községgel a falunéző kisvonaton. Az ünnepi műsorban a helyi dalos és táncos hagyományőrző csoportok mellett, a
Heimattöne Kapelle, valamint a
Tatabányai Fúvós Fesztivál Zenekar adott koncertet.

A régebbi lapszámok megtekintéséhez látogasson el a
http://geszteslap.mlap.hu portálra,
ahonnan a község eseményeinek nagy felbontású
képeit is letöltheti HOME jogokkal!

GESZTESI KRÓNIKA

2

Találkozás
Vértessomlón
Vértessomlón régi magyar szokás szerint július 3-án vasárnap ünnepeltük a Boldogságos
Szűz Mária látogatását.
Az aratási munkálatok miatt
nálunk Sarlós Boldogasszony
az ünnep népies neve. Mária az
angyali üdvözlet alkalmával
Gábriel főangyaltól tudta meg,
hogy idős rokona, Erzsébet, Keresztelő Szent János leendő anyja már hat hónapja gyermeket
vár. Azonnal útra kelt, hogy a
nehéz napokban segítségére lehessen.
Mária útnak indul. Azért indul, hogy találkozzon Erzsébettel és segítsen. Őseink nyomában mi is elindultunk, hogy
találkozzunk Istennel, a „Somlói Máriával”, s hogy találkozzunk egymással.
Voltak, akik gyalog, mások
busszal, autóval érkeztek a találkozásra. Antal Püspök Atyánkkal együtt imádkoztunk azért,

hogy minden nap Isten jelenlétében járva-kelve a Szűzanya
természetességével fogadjuk az
Ő irányítását, jeleit, amelyekkel útba igazít, irányt és megváltoztatja életünk útját. Imádkoztunk azért, hogy Jézus
anyja Mária járjon velünk
minden úton, illetve inkább mi
járjuk vele minden utunkat!
Fohászkodtunk azért, hogy legyen szemünk észrevenni,
meglátni, ha valakinek szüksége van ránk!
Az Istennel való találkozás a
másik ember felé kell hogy fordítson bennünket. Nem tarthatom meg magamnak, amit kaptam. Nem csak nekem, mindenkinek akarja rajtam keresztül adni az Isten. Mária példája
erősítsen a másik emberhez
való fordulásomban.
Az ünnep multával kívánom
hogy minél többször vegyük
észre önmagunkon a változást,
a másokkal való találkozásokban.
Dr. Kis József

Csökkent az álláskeresők száma
a megyében
Komárom-Esztergom megyében 3,3 %-kal csökkent a regisztrált
álláskeresők létszáma az elmúlt egy hónapban – áll a Fejér Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központja most megjelent elemzésében.
Álláskeresőként 13,4 ezer főt tartottak nyilván a kirendeltségek,
akiknek 1811 új munkalehetőséget tudtak ajánlani.
Az elmúlt egy évben a Közép-dunántúli Régióban 4,4 %-kal csökkent a regisztrált pályakezdő álláskeresők száma, ez a mutató Komárom-Esztergom megyében 6,5 %-os volt, így az ország azon 7
megyéje közé tartozik, ahol kevesebb lett egy év alatt a nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma.
2011. I. negyedévében a 15-74 éves népességen belül 142,3 ezer fő
volt gazdaságilag aktív, a foglalkoztatottak száma pedig 129,6 ezer
főt tett ki, ami 2 %-kal több az egy évvel korábbinál. A foglalkoztatási arány egy év alatt 2,1 százalékponttal, 54 %-ra nőtt, s ennél
csupán a fővárosban kedvezőbb a helyzet.

Romlott a
templom
állapota
Mautner János templomatya
fedezte fel a legutóbbi, 3,7-es
erősségű földrengést követően, hogy tovább nőttek azok
a repedések, melyeket a januári földrengés okozott a
templomban. Mint elmond-

ta, azóta is folyamatosan
szakadnak le vakolatdarabok,
és az orgonakarzatra továbbra is tilos felmenni.
Az emlékezetes 4,7-es, január
29-i földrengést követően felkereste Várgesztest Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök is, aki akkor így nyilatkozott: A legtragikusabb
helyzetet itt tapasztaltam. A
kórusnak is helyet adó karzat
különösen sérült, szinte minden nyílászárónál és a sekrestyében megrepedtek a fa-
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„Csak az a szép
zöld gyep…”

Talán csak a legkisebbek nem emlékeznek a régi magyar ifjúsági
filmben, az Égigérő fűben Poldi bácsitól gyakran elhangzó mondatra, amely így kezdődött: csak az a szép zöld gyep…
A várgesztesi labdarúgópálya július 20-i műszaki átadás-átvétele során viszont láthatóan többek gondolataiban merült fel
gyakran a három szó: szép, zöld, gyep.
A 12,8 millió forintos beruházáshoz az önkormányzat 7,2 millió
támogatást nyert el, az összegből 6825 m2 terület újult meg. A
polgármesteri hivatalban Menoni Gabriella polgármester elmondta: a pálya méretét a hatályos követelményekhez igazítva
megnövelték, alatta automata öntözőrendszert alakítottak ki, s
természetesen füvesítettek. A képviselők, s Pillmann Ferenc, a
Sport- és Faluvédő Egyesület elnöke – már a helyszínen – ez
utóbbi kapcsán fogalmazták meg kifogásaikat: a fű néhol foltokban, máshol hosszú csíkokban nem nőtt ki, ahol pedig már
zöldell, ott tekintélyes mennyiségben gaz tarkítja.
Az észrevételeket jegyzőkönyvben is rögzítették, a kivitelező pedig azzal nyugtatta a kedélyeket, hogy jelen állapotában teljesen
normális helyenként a fű hiánya, s gyomnövények jelenléte.
Mint mondta, eddig a gyenge fű miatt nem gyomirtóztak, mert
kiégették volna, a még hátralévő tápanyagpótlások után pedig
eltűnnek a foltok, hiszen ott is kinő a fű. Bár az átadási határidő
október 15-e, szeptember közepére tökéletes, mérkőzések rendezésére alkalmas pályája lesz Várgesztesnek – ígérte a kivitelező.
A munkálatok miatt a labdarúgók az augusztus 21-én induló
bajnokságot idegenben kezdik, s az első két hazai mérkőzésüket
Felsőgallán játsszák le, azt követően viszont – a műszaki átadáson elhangzottak szerint – már a megújult hazai környezetben
folytathatják a pontvadászatot.

lak, megmozdult a födém.

igénybe a kárfelmérésre.

Akkor három építészmérnök
vizsgálta meg a templom
statikai állapotát, akik megállapították: Az épület használható, de a kárelhárításig a
karzatot nem lehet használni. Az orgona feletti félboltozat felfekvése érdekében a
torony téglafalára szögvas
rögzítése szükséges, a sérült
vakolatot el kell távolítani és
a repedéseket speciális anyaggal kell kitölteni. Most újra
statikusok segítségét veszik

Időközben az egyházközség
megnyert egy 12 milliós pályázatot, mely összeget a
templom nyílászáróinak cseréjére és a külső fal rekonstrukciójára használhatnak fel,
s mint megtudtuk, a biztosítóval sem fejeződtek még be a
tárgyalások, ahonnan több
millióra számítanak a belső
károk helyreállítására. A pályázati kiírás szerint egyébként a munkáknak két éven
belül be kell fejeződnie.
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EGY KIÁLLÍTÁS KÉPEI
mény és rajz. Még a fafaragó
műhely egy része is helyet kapott a látnivalók között.
Dilong Sándor édesapja 100 éve
született, az Ő emlékét idézi a
tiszteletére rendezett pazar kiállítás. Fiatalon megismerte a faszobrászat mesterfogásait, de
művészi hajlamát csak munka
után, hétvégén, szabadsága alatt
és nyugdíjas éveiben élhette ki.
Tehetségét fényesen igazolják az
életművének csak töredékét bemutató alkotások. Műfaj- és
témaválasztásban sokoldalú érdeklődése tükröződik. Festett,
faragott vallási ihletésű műveket, de a mindennapi élethez
kapcsolódó alkotásai is nagy élményt nyújtanak a nézőnek.
Ez a kiállítás, ha nem is feltűnően, azt is bemutatja, hogy a Dilong családban nem ritkán terem a művészi hajlam. Egy

Elállt a lélegzetem, amikor 2011.
június 4-én, reggeli órában beléptem a Faluház parkettás termébe. Dilong Sándor és lelkes
csapata addigra átvarázsolta az
egyébként megszokott teret.
Középen faragott asztal faragott székekkel,a mennyezetre

szerelt fából faragott csillárral
és a padlóra terített szőnyeggel
együtt, kellemes szoba érzetét
keltve. Körülöttük tisztes távolban faszobrokkal ékesített karcsú vitrinek. A falak mentén
megszámlálhatatlan alkotás fából, vasból, és megannyi fest-

tárolóban láthattuk a nagybácsi, Dilong Antal fémből készült
remekeit. Az unokák szép gyerekrajzai is alkotói készségekről
árulkodnak. A kevésbé figyelmes nézőnek talán fel sem tűntek az oldalsó tárolóban meghúzódó szép festmények. Dilong Sándor megnyitójában nagy
szeretettel méltatta édesapja
életútját, de saját alkotásait szerényen elhallgatta. Az építészmérnök fiú is, hasonlóan, mint
édesapja, csak kedvtelésként hódolt művészi hajlamainak.
Kedves Sándor! Nem kellett volna elhallgatnod ezeket a képeket. Remélem sokan felfedezték.
Azoknak, akik ez nem sikerült
összeállítottam egy kis galériát.
Őszinte tisztelőd: Dr. Tar József

