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Mikulás volt
a „Csavargó”
Fekete farmer, fekete garbó, nyakában pedig két védjegye: az
arany gitármedál és a Gibson
Epiphone akusztikus gitár. Aztán belecsap a húrokba és énekel:
„Éget a nap vagy áztat a zápor,
hullhat rám a hó, bárhol jártok,
megtaláltok, a nevem: Csavargó.”
Így kezdte műsorát a közel kétméteres óriás, Áprily Géza Várgesztes mikulásnapi ünnepségén,
melyre a falu közel nyolcvan 14
év alatti fiatalja volt hivatalos.
Az interaktív programban volt
közös éneklés magyarul és né-

metül, jódlizás, zenélés, rajzolás,
sípolás és a gyerekek néha önfeledt tombolása. A többszörös
fesztiváldíjas előadóművész, aki
1999-2006. között a MikroszkópSzínpad csapatát erősítette, évek
óta járja gyermek és felnőtt műsoraival a településeket, s hogy
milyen sikerrel, azt jól példázza,
hogy az apróságokat szülei, rokonai legalább olyan jól érezték
magukat, mint az ünnepeltek.
A szórakoztató programot követően immár Mikulásként tért
vissza a „Csavargó”, hogy mindenkinek átadja az önkormányzat által összeállított ajándékcsomagot, feltéve a koronát a
maradandó
élményt
hozó
várgesztesi eseményre.

Szilveszter előtt még mozogtak kicsit
Késő éjszakáig pattogott az asztalokon a kaucsuklabda a
Faluházban, ahol Pillmann Zoltán főszervező várta egy kis
testmozgásra a falu lakóit. Régi hagyománya ez a településnek, s rendre az év utolsó hónapjában kerül sor a programra.
Most éppen egy nappal az év vége előtt léptek asztalhoz az
asztalitenisz-verseny indulói, akik között az idősebb korosztály is képviseltette magát.
Az önkormányzat mellett többen is támogatták az eseményt
– amit ez úton is köszönnek a szervezők-, így rangos díjak,
kupák ajándékok leltek gazdára az óévbúcsúztató, jó hangulatú közösségi rangadón.
A Várgesztes legjobbjának járó kupát 2011-ben Schaffer Ervin vehette át – immár többedik alkalommal -, második lett
Horváth József, míg a harmadik helyezettnek járó díjat az
ötletgazda Pillmann Zoltán vihette haza. A 15 fős mezőny
egyetlen hölgy résztvevője, Molnár Fanni volt, a legrutinosabb („legöregebb”) játékosnak Nagy János bizonyult.
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Múltról, jövőről a közmeghallgatáson
Nem a megszokott, klasszikus közmeghallgatásra gyűltek
össze a képviselő-testület tagjai és a tizenhat érdeklődő a
várgesztesi faluházban, hiszen – mint Menoni Gabriella polgármester elmondta – a jövő évi költségvetésük még nem ismert, s a működés szempontjából sarkalatos törvények is elfogadásra várnak. Ezért, s no meg amiatt, mert a jelenlegi
testület mögött már egy teljes esztendő áll, a polgármester az
idei tevékenységükről adott tájékoztatást.
Ebben elhangzott, hogy egyik legfontosabb feladatuk volt az
intézményeik átszervezése, melyet szakmai, s anyagi szempontok vezéreltek, s ma is jó döntésnek tartja, hogy az iskolájuk a vértessomlói tagintézményévé vált. További eredmény,
hogy idén elnyerte végleges formáját a község rendezési terve
is. A folyamatot 2005-ben a villapark indította el, amikor jelezte fejlesztési terveit, s ennek kapcsán a lakossági igényeket is
elkezdték felmérni. Bár hosszú éveken át húzódott, örömmel
jelenthetem, hogy lezárult – fogalmazott a polgármester, aki a
falu kisbuszának „huzavonája” kapcsán is arról számolhatott
be, hogy áprilisban megérkezett a várt 8,5 milliós pályázati
támogatás. Elmondta azt is, hogy az idei feladatok között szerepelt az utak állapotának javítása, így befejeződött a Vár
utca padkája felújításának második szakasza, s mart aszfaltot
kapott a Somhegy és Vadászdomb utca, valamint az összekötő út. Ehhez a témához később Almási István képviselő hozzátette: a vízelvezetési rendszer problémáinak megoldásán is
dolgoznak, de erre a feladatra sajnos nem nyerhető el pályázati forrás, így elképzelhető, hogy jövőre a legégetőbb helyeken
önerőből kell elvégeztetni a munkálatokat.
Pályázatok tekintetében egyébként sikeres évet tudhat maga
mögött Várgesztes, hiszen külső forrás bevonásával újult meg
a labdarúgópálya, idén valósították meg a klubhálózatra benyújtott, 3 milliós pályázatukat, s szintén 3 milliót nyertek a
hagyományőrző csoportok támogatására. Új játszótér építésére 15 milliót, nemzetiségi oktatásra, valamint turisztikai
rendezvény szervezésére 3,5 milliót nyertek el, az egyház pedig
12 milliót a templom külső felújítására.
A polgármesteri beszámoló után az első hozzászóló épp a lakossági tájékoztatás hiányát tette szóvá, mert – mint fogalmazott – a helyi újságból nem sokat tudni meg. Hiányolta a
helyi televízió működését, melynek – mint később Almási Istvántól elhangzott – ismételt beindításához 800 ezer forintot
kellene biztosítania a helyhatóságnak.
Az önkormányzat kapcsolatrendszeréről a hozzászóló azt állapította meg, hogy jobban is működhetne. A férfi hiányolta a
közmeghallgatásról az egyház, a civil szervezetek, a sportegyesület képviselőit, s legfőképpen a fiatalokat.
A közmeghallgatáson a segélyezési rendszer kérdése is felmerült, s ennek kapcsán – úgy tűnt – nem mindenben értenek
egyet a döntéshozók és az érdeklődők. A lakosság részéről felmerült, hogy nincs mindenki tisztában a lehetőségekkel. Szolga Róbert képviselő válaszában leszögezte: a segélyt igenis igényelni kell, s ő meg van győződve róla, ha valaki olyan
élethelyzetbe kerül, akkor biztosan bekopogtat a hivatalba,
ahol tájékoztatják a lehetőségekről. A község jövőjét firtató
kérdés kapcsán Menoni Gabriella elmondta: az eltelt nyolc
esztendőben évi 100-120 millió forintból gazdálkodott a falu,
s úgy tűnik, ez az összeg a 2012-es esztendőben is rendelkezésre áll, ám a jelenlegi ismeretek szerint később ez 5-10 millióval apadhat.
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Köszöntöm Várgesztes minden lakóját!
Sokat változott Várgesztes az elmúlt egy
év során. Javult útjaink állapota, befejeződött a Vár utca padkája felújításának második szakasza, s mart aszfaltot kapott a
Somhegy és Vadászdomb utca, valamint
az összekötő út. Pályázatok tekintetében is
sikeres évet tudhat maga mögött Várgesztes, hiszen külső forrás bevonásával újult
meg a labdarúgópálya, megvalósult a
klubhálózatra benyújtott, 3 milliós pályázat, s szintén 3 milliót nyertünk a hagyományőrző csoportok támogatására. Új
játszótér építésére 15 milliót, nemzetiségi
oktatásra, turisztikai rendezvény szervezésére 3,5 milliót nyertünk, az egyház pedig 12 milliót kap a templom külső felújítására.
Sorolhatnám tovább az eredményeket, a

tennivalókat, meg a kudarcokat is, de azt
gondolom, ezek zömét a falu lakói naponta érzik, tapasztalják.
Pár nappal a karácsonyi ünnepek után, az
újév elején nekem meggyőződésem, hogy
az egymás iránti tiszteletnek és a megbecsülésnek nemcsak az ünnepek alatt a családban kell megvalósulnia, hanem közösségi életünkben is. Az itt lakók azt várják
polgármesterüktől, hogy segítse őket gondjukban, bajukban, azaz szolgálja őket. Ezt
tettem eddig, és ezen fogok dolgozni a jövőben is képviselőtársaimmal együtt. Ehhez a munkához kérem az Önök segítségét, és kívánok sikeres, boldog, eredményes
újesztendőt Várgesztes minden lakójának.
Menoni Gabriella polgármester

Véget ért az év legszeretetteljesebb ünnepe
a karácsony és a legvidámabb ünnep, a
szilveszter. 2012-őt írunk. Újév, új nehézségek, új feladatok, új örömök, és az elkerülhetetlen számvetés. Mit ígértem, mi az,
amit ígéreteimből betartottam, s mi az,
amit nem sikerült betartani. Mi az, ami a
mérleg negatív serpenyőjébe került, s mit
raktunk a pozitív serpenyőbe.
Több alkalommal elmondtam már, hogy
az ember nem hoz jószántából olyan döntéseket, amelyek intézmények átszervezését, adók bevezetését, vagy egyéb, a lakosságot hátrányosan érintő következményekkel járnak. Ha ilyet mégis meg kell
tennie, akkor annak egyetlen oka lehet: a
falu érdeke.

Karácsony

Keresztelő János küldetése az volt, hogy előkészítse a Megváltó érkezését. Bűnbánatot, megtérést, vezeklést hirdetett az embereknek. Kemény, olykor szinte fenyegető hangon hirdet a közeledő ítéletet. Életmódja és határozott beszéde összhangban
volt, ezt látva és hallgatva sokan megtértek, de olyanok is voltak, akik nem szívlelték meg szavait.
János után eljött Jézus, aki egészen más hangnemben beszélt az emberekhez. Az Isten Országának öröméről, szabadságáról
és boldogságáról tett tanúságot. Sok ember felszabadultan és lelkesen fogadta Jézus örömhírét. Mások elutasították, sőt,
később az életére törtek.
Karácsonykor Jézus újra eljött közénk. Befogadhattuk őt életünkbe, de el is utasíthattuk. Melyiket választottuk?
A csodák magvai bennünk vannak. Engedjük végre csirát vetni, szárba szökkenni. Van időnk megváltozni. S akkor csodát
látunk önmagunkban, családunkban, de még Várgesztesen is.
dr. Kis József
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Évzárás, tisztújítás a sportolóknál

Agapé
Az agapé görög eredetű szó, jelentése: szeretet,
vendégség. Az első keresztények közös étkezéseit
jelenti, melyeket az egyházközséget (gyülekezetet)
összekötő szeretet kinyilvánítására és megélésére
tartottak.
Nyolc éve már, hogy dr. Kis József világi lelkipásztori munkatárs kezdeményezésére első alkalommal
ültek egy asztalhoz Várgesztes, Vértessomló és
Környe római katolikus közösségének tagjai, hogy
egyeztessék programjaikat, mind jobban megismerjék egymás hitéleti tevékenységét. Az eseményből mára hagyomány vált, s évente más-más
község látja vendégül a híveket.
A decemberi programon Bedy Sándor plébános és
dr. Kis József várta a meghívottakat a várgesztesi
Faluházban, ahol ott volt Menoni Gabriella gesztesi,
Hartdégen József somlói és Beke László környei polgármester is. Bedy Sándor köszöntötte a jelenlévőket, aki arról szólt, hogy azért fontosak az ilyen
alkalmak, mert rohanó világunkban kell lennie
egy kis időnek az elmélyült beszélgetésre, s ez talán
segít abban, hogy közelebb hozza egymáshoz a híveket.
A felszólaló településvezetők valamennyien megemlítették a közösség összetartó erejének nélkülözhetetlenségét, mely segít áthidalni a mélyülő
gazdasági és társadalmi válság okozta problémákat.
Az agapé kedves, előre nem tervezett mozzanata
volt, amikor Beke László, Környe első embere ajándékkal köszönte meg Linczmayer Dezső áldozatos
munkáját, aki 1989. óta a település katolikus közösségének világi elnöke. Utódja, Horváth Boldizsár a közeljövőben veszi át a feladatokat.
A házigazdák nevében Menoni Gabriella az elmúlt
évek templomfelújítási munkáiról tartott prezentációt, melynek keretében a lelkipásztori körzet
tagjai megismerkedhettek az új harang elkészítésével és beemelésével, illetve a komplex tetőfelújítási
projekttel.

Érték,
karácsonyi
koncert
Vajon mit is jelent ez a szó a
mai kor modern emberének?
Valószínű mindenkinek mást
és mást. Hiszen vannak, akik
a való világ értékét, vannak, akik a természet értékét
és vannak, akik az emberi
megnyilvánulás értékét tartják nagyra. Talán a végtelenségig sorolhatnám kinek
mit is jelent ez a fogalom.
Mindannyiunkban azonban
legbelül létezik egy érték
melyet oly ritkán érzünk és
talán még ritkábban mondunk ki. A közelmúltban
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Tisztújítással egybekötött évzáró
közgyűlést tartottak a Várgesztesi
Sport és Faluvédő Egyesület tagjai. A
szervezet mögött ellentmondásosnak
is nevezhető év áll, hiszen örömteli,
hogy majdnem 13 millió forintból
megújult a labdarúgópályájuk, a fejlesztés miatt azonban ősszel a hazai
mérkőzéseik javát idegen pályán játszották, s ez is rányomta bélyegét a
szereplésükre.
Pillmann Ferenc elnök a felnőtt focisták teljesítményét értékelve elmondta: tavasszal dobogós helyezést vártak az együttestől, ez sajnos az utolsó fordulóban elúszott, így a negyedik helyen zártak. Aztán jött az őszi,
igencsak borongós folytatás, amiben
szerepet játszott, hogy zsinórban öt
idegenbeli mérkőzésük volt, s a csapat létszáma is megcsappant eltiltások, sérülések miatt. Az ifjúsági
együttesből 5-6 fiatalt kellett beépíteniük, s amíg ez tartott, sorra szenvedték el a vereségeket. A Horváth
Attila irányította felnőttek a 15 csapatos mezőnyben jelenleg a 13. helyen
állnak, de bíznak benne, hogy lesz ez
még jobb is.
Az ifik részéről már tavasszal érződött, hogy gondok adódnak az ös�szeállításnál, hiszen többen kiöregedtek, s többen továbbtanulásuk miatt
nem tudták vállalni az edzéseken,
mérkőzéseken való részvételt. Tavasszal ők a 12. helyen zártak, őszre
pedig csupán a kapus és három mezőnyjátékos maradt az előző garnitúrából. De – ahogy Pillmann Ferenc
fogalmazott – Horváth József edző rendesen megfogta az új gárdát, s amióta hazai pályán edzhetnek, szépen

egy kissé borongós vasárnapi délutánon adventi estre
invitáltak kis falunk templomába.
Az előadók Géli és Klári minden csillogás nélkül szeré-

fejlődnek, az elnök szerint jobb eredményekre is képesek. Az ifi együttes
jelenleg a 14. helyen tanyázik, de a
remények szerint fel tudnak kapaszkodni a középmezőnybe.
A beszámolóból az is kiderült, hogy
a pályarekonstrukció az egyesület
büdzséjét is megterhelte. Míg az éves
költségvetésük 3,5 millió volt, kiadásaik majdnem elérték a 4 milliót, így
már tartalékaik egy részét is fel kellett használniuk.
Az idei évre könnyebbséget jelenthet
az a sportfinanszírozásra benyújtott,
7 milliós pályázatuk, melyet az
MLSZ támogatásra méltónak talált, s
továbbított is a döntéshozók számára. Siker esetén az elnyert 7 millióhoz
30%-os önrészt kell biztosítaniuk, a
teljes összegből jutna működésre,
utánpótlás nevelésre, kerítés építésére
a sporttelep köré, s az edzőpálya füvesítésére. Ha sikerül támogatót, támogatókat találniuk, a tribünt is szeretnék felújítani jövőre. Mögé két
kisebb faépületet terveznek, az egyikben tárolót, a másikban pedig mellékhelységet, s büfé részt terveznek
kialakítani.
A közgyűlésen tisztújításról is döntöttek, mivel lejárt a vezetés négy
évre szerzett mandátuma. Mondhatni, nem okozott meglepetést, hogy a
tagság ismét Pillmann Ferenc elnöknek szavazott bizalmat, ő már 1995
óta tölti be tisztét. Az elnökség tagja
maradt változatlanul Bozzay Attila,
Pillmann Zoltán, Horváth József,
Schlapak József, Licul Norbert, Kovács
Norbert, Pillmann Attila, valamint újként került a testületbe Ifj. Hernádi
József.

nyen készültek erre a programra. Az első húr megpendülésétől az utolsó számig némaságba burkolózott
a közönség. Még az addig
rakoncátlan kisgyerekek ar-

ca is megszelídült. A hallgatóság csendes tisztelettel gyönyörködött a gitár és az
énekhangok varázsában. A
templomi környezet gyönyörű akusztikát adott ahhoz, hogy valóban minden
tökéletes legyen.
Nehéz kiemelni, hogy mitől
vált igazi csodává ez az egész.
Azt viszont bátran állíthatom, hogy a „Van fenn egy
ország” című dalt még sosem hallottam ilyen gyönyörűnek. Az akkor ott lévő
közel 50 fős hallgatóság igazi értéket kapott. Egy értéket
mely a továbbiakban az emlékeinkben élhet.
Köszönjük nektek!
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Molnár tanítóúrra emlékeztek
kezdetektől napjainkig követte végig a helyi oktatás-nevelés történetét.
A visszaemlékezéseket az iskolások és a
„Nagymama” színjátszók színesítették,
akikről tudni kell, hogy a tanítóúr 53 évvel
ezelőtt velük vitte nagy sikerrel színre
Csiky Gergely Nagymama című színdarabját, s akik a közelmúltban ismét összejöttek, hogy felelevenítsék az egykori éneke-

ket.
Az emlékprogramot szervező Hagyományőrző Nyugdíjas Klub a Molnár család őrzött relikviáiból egy kiállítást is összeállított, iskolai tablókkal, dokumentumokkal
felidézve a kort 1931-től 1976-ig, mely idő
alatt a kiváló pedagógus örök nyomot hagyott Várgesztes kulturális, közösségi és
pedagógiai életében.

Családtagok, rokonok, barátok, tanítványok, emlékeztek december közepén Várgesztesen Molnár Jánosra, születésének 100.
évfordulója alkalmából.
A falu tanítója 45 éves pedagógus pályája
során generációknak adta át tudását,
mindvégig ugyanazon munkahelyen, s
Várgesztes szinte minden idősebb lakója
nála sajátította el a tananyagon kívül azt
az emberséget, humánumot, mely mindig
is jellemezte Molnár Jánost.
Az ünnepség a szentmisét követően a régi
iskolaépületnél folytatódott, ahol felavatták a pedagógus emléktábláját, majd a temetőben Molnár János sírjánál rótták le
kegyeletüket a rá emlékezők.
A mintegy százfős tisztelgő tömeget a Faluházban Menoni Gabriella polgármester
üdvözölte, méltatva a falu tanítójának
életművét, Halagyi Anett pedig „Várgesztes
iskolájának fejlődése” című előadásában a
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Szent Borbála
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Pontban 17 órakor kondult meg
a harang a vértessomlói temetőben december 3-án, jelezve
az elhunyt bányásztársaikra, s
Szent Borbálára, a bányászok
védőszentjére emlékező ünnepség kezdetét. Az önkormányzat és a helyi bányászok megemlékezése hagyományosan
szentmisével kezdődött a templomban, majd a temetőben lévő
bányász emlékhelynél folytatódott.
A megjelenteket Hartdégen József polgármester köszöntötte,
kiemelve az ünnepség hagyományának megteremtőjét és
főszervezőjét, Batin Józsefet,
aki egy baleset miatt idén először nem lehetett jelen az emlékhelynél.
Vértessomlón 1992. óta ünneplik Szent Borbála napját, a
községben akkortájt fejeződött
be a bányászkodás. A temető-

ben 1998. óta róják le kegyeletüket, s mára hagyományosan
a várgesztesi, környebányai,
móri, pusztavámi, tatabányai,
oroszlányi bányászok is együtt
emlékeznek a somlóiakkal.
Talán még mindig úgy tűnik,
hogy a bányászkodásnak nincs
jövője, de változik a világ. A jelenlegi, igen nehéz gazdasági
helyzet megmutatta, hogy az
energiára óriási szükség van, s
eljön az az idő, amikor ismét
beszélhetünk a bányászkodás

kezdetéről, hiszen már Pécsett
és Dorogon is felmerült a még
meglévő szénvagyon kitermelésének gondolata – hangzott
el a polgármester beszédében,
aki reményét fejezte ki, hogy a
ma még utolsó mélyművelésű
bányának, Márkushegynek is
lesz a most tervezettnél hos�szabb távú jövője.
A bányásztársadalom, a bányászok az összefogás, az
együvé tartozás, az egymásra
utaltság érzését hagyták ránk,

hiszen ha egy bányász lement
a bányába, nem tudhatta, amikor elköszönt a hitvesétől, a
gyermekeitől, hogy visszaérkezik-e. De ha baj történt, tudta,
hogy a társai segítenek, s ha
egy mód van rá, kiviszik a bányából, akár az életük kockáztatásával is – fogalmazott a
település vezetője, hangsúlyozva, hogy a bányászathoz kapcsolódó emlékezés számukra
nem lehetőség, hanem kötelesség, hiszen aki a múltját nem
becsüli, a jövőjét nem érdemli.
A szénért folytatott harc hősei
és a bányászat előtt tisztelgő
gondolatok után Menoni Gabriella Várgesztes, Hartdégen József Vértessomló polgármestere és alpolgármesterei, valamint
a várgesztesi, környebányai,
oroszlányi és helyi nyugdíjas
szakszervezetek képviselői helyezték el a tisztelet, emlékezés
és kegyelet koszorúit a temető
falánál kialakított bányász
emlékhelyen.

