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Ismerjük meg Várgesztes új lakóit
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Dél-Baranyában, a horvát határ közelében fekvő Bezedek már az Árpád-kor 1296-os okiratában említett sváb település. A szántókkal körülvett két utcás falu ma mindössze 240 lelket számol, és a címerében
négy sárga csillag mellett hat sárga és hat zöld sáv látható. Innen érkezett Várgesztesre Busz Tamás. De előbb még elvégezte a faipari technikumot Baján és Pécsett környezet- és építőmérnök oklevelet szerzett.
Sass Erzsébet Császár községből ment a Pécsi Főiskolára tanulni. Itt
ismerkedett meg Tamással, akivel egy életre elkötelezte magát. Településmérnöki diplomával a zsebében, a szép jövő reményében mindketten Tatabányán vállaltak munkát. Kezdetben Császáron laktak, Erzsébet szüleinél, miközben szívósan kutatták az önálló családi fészek
rakásának lehetőségeit. Tatabányán és Tatán nem jártak sikerrel, de a
véletleneknek köszönhetően Várgesztesen találták meg azt, amire nagyon vágyódtak. Kedvező feltételekkel tudtak családi házat építeni, és
2003. augusztus 1-én be is költöztek a több gyermekes családnak
megálmodott házba. Nem is maradtak üresen a gyerekszobák: 2004ben Boglárka, 2006-ban Bence és 2008-ban Zétény érkezett. A gyerekek nagyon szeretik a házat, a kertet, az erdőt, és azt, hogy remekül
lehet bandázni a környék hasonló korú gyerekeivel.
Tamás a Partner Mérnöki Iroda Kft.-nél dolgozik, ahol nagyon jó a
kollektíva, és szenvedélyesen szereti a tervező munkát. 2010 óta a Várgesztes Község Önkormányzat választott testületének tagja. Két éve a
Nordik Wolking Klub szorgalmas túrázója. Szabad idejében legszívesebben a gyerekeivel játszik. Feleségével, gyerekeivel, önmagával megtalálta a harmóniát, a lelke jól érzi magát a testében. Erzsébet a Vértes
Volánnál beruházás vezetői munkakörben dolgozik. Nagy projektek
lebonyolításában működik közre, mind például a telephelyi csarnok
energiatakarékos hőszigetelési beruházása. Munkájánál csak a gyerekei okoznak nagyobb örömet. Az olvasás jelenti számára a legjobb kikapcsolódást. Havonta Baranyába, majdnem minden héten Császárra
utaznak a rokonokhoz.
Várgesztes új lakóinak azt kívánjuk, hogy ebben a csodás, nyugodt
környezetben tudják úgy felnevelni gyermekeiket, hogy egészséges és
örökös derűvel rendelkező, nyugalmat sugárzó család szerető felnőttek
legyenek, hogy aztán sokáig gyönyörködhessenek az unokák seregében.

VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Várgesztes
szépkorú lakóit
köszöntötték
Több mint százötven hatvan év
feletti lakója van Várgesztesnek.
Őket invitálta november utolsó
vasárnapján az önkormányzat,
hogy együtt ünnepeljék az idősek napját.
Csodálatos keringővel vette kezdetét az esemény a sportcsarnokban, ahol a helyi felnőtt táncosok
alapozták meg bemutatójukkal a
kiváló hangulatot. A jelenlévőket
Menoni Gabriella polgármester
mellett a német nemzetiségi önkormányzat vezetője, Pillmann
József is köszöntötte, majd a fellépők mintegy másfél órán keresztül szórakoztatták Várgesz-

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes értesíti a falu lakosságát, hogy 2013. január 06-án, vasárnap a szentmisét követően kerül sor a Hősi Emlékműnél az elhurcoltakért való hagyományos megemlékezésre.

A 2012. december 15-én 15 órakor kezdődő, másodszor megrendezésre kerülő „Adventi gitárzenés áhítat”-ra mindenkit
szeretetettel vár a Várgesztesi templomban Győryné Talabér Angelika és Krüplné Pillmann Klára.
A 2012. december 16-án, a mise után 9 óra 30 perckor kezdődő Molnár tanító koszorúzási ünnepségre mindenkit szeretettel vár az emléktáblánál a Hagyományőrző Klub.
GESZTESI KRÓNIKA • Közéleti és információs havilap • Lapalapító és kiadó: Várgesztes Község Önkormányzata,
2824 Várgesztes, Arany J. u 47. • Felelős kiadó: Menoni Gabriella polgármester • Főszerkesztő: Salamon Gyöngyi,
e-mail: salamongy@t-email.hu • 20/9611-833 • Hirdetésfelvétel: 20/9611-833 • Lapzárta: minden hónap 8. napja.
Megjelenik havonta 230 példányban. • Készül: Sollers nyomda - Tata, felelős vezető Belecz Zsolt - 12/124/2011.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy az olvasói leveleket, reflexiókat rövidített formában, szerkesztve közölje.
Ezek az írások nem minden esetben tükrözik a szerkesztőség véleményét. A meg nem rendelt anyagok és hirdetések tartalmáért
a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Anyagokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. ISSN: 2062-5472

tes szépkorú lakóit, akik mindegyikét megajándékozta az önkormányzat.
Az óvodások, iskolások, a német
kultúregyesület dalkörének, valamint a gyermek és felnőtt tánccsoport produkcióinak tapsolhattak a jelenlévők, akik között
teljes létszámban ott voltak a
képviselő-testület tagjai is.
A szórakoztató műsort követően
a konferenciateremben folytatódott az ünneplés, ahol a Várgesztesi Vagányok zenéje mellett, fehér asztalnál kötetlen beszélgetéssel, az emlékek felidézésével
múlathatták az időt a falu időskorú polgárai.
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Adventi elmélkedés
Ádvent első vasárnapja az Úr Jézus Krisztus eljövetelére való készület első napja.
Kezdődik az Egyházi év. Ádvent annyit jelent: várnak valakire, aki eljön. Évezredek
várakozása előzte meg a Megváltó születését. Jézus hozzánk is eljön kegyelemben.
Keresztelő Szent János bűnbánatot hirdetve készítette elő az embereket Jézus jövetelére. A mi Ádventünk is a bűnbánat ideje.
Az adventi időnek kettős jellege van.
A karácsonyi ünnepekre való előkészület
ideje.
Ugyanakkor Krisztus második eljövetelre
is irányítja figyelmünket. Krisztus arcát
szemléljük, aki emberré lett. Aki kisgyermekként jött közénk. Aki örömet hozott a
Földre.
Advent alkalom arra, hogy felfedezzem
életem örömeit, megtaláljam az örömszerzés igazi módjait, újra meglássam és szemléljem Krisztus arcát. Felfedezni életünkben
Isten kegyelmét, és meglátni másokban
Őt.
Adventben lélekben útra kelünk, Jézushoz
megyünk. Életünk zarándokút. Éppen
ezért fontos tudatosítani a célt. Hova is
tartok, hova akarok eljutni. Advent elején
megállunk, és előre tekintünk. A cél Isten
országa, Krisztus arcát szemlélve juthatok
el oda. Megállok, és felmérem, hol tartok,
hova jutottam az elmúlt időszakban, merre tart az út, amelyen járok. Kell-e irányt
változtatnom, vagy jó úton járok-e, meg
vannak-e az eszközeim, amelyeknek segítségével végigjárhatom az utamat. Mi az,
ami hátráltat, amitől meg kellene szabadulnom.
Advent kezdetén érdemes megvizsgálnom,
hogy mi az, amit még ma el kell kezdenem
a saját életemben, családomban – családommal, az egyházközségben, a munkahelyem - az iskolában.
Most elindulunk az úton, melyen haladva
lélekben felkészülünk Jézus születésének
ünnepére. A hit útján szeretnénk járni.
Szeretnénk elfogadni Istentől a hit ajándékát. Elindulunk a lelki úton, hogy elvigyen
Betlehembe. Az Adventi vasárnapok a
megállók útközben. A fény növekedése jelzi, hogy közeledünk a cél felé. Bármennyire csábítanak a csillogó kirakatok, folytassuk lelki utunkat!
Minden vasárnapnak sajátos üzenete van:
Jön az Úr
Készítsétek az Úr útját!
Örüljetek, közel van az Úr!
Isten ígérete beteljesedett.
Nem vagyunk egyedül az Adventi úton.
Három példakép áll előttünk, akik egyegy gondolatot idéznek az emlékezetünkbe.
Izajás próféta tőle megtanulhatunk vágyakozással várni.
Keresztelő János felhív: Tartsatok bűnbánatot!
Szűz Mária, aki tiszta lélekkel fogadja Jé-

zust. Nekünk is szállást kell készíteni az
érkező Úrnak a szívünkbe!
Ismét elérkezett hozzánk az "Úr-várás"
szent ideje. Előttünk az adventi koszorú,
és a négy hét alatt sorjában gyújtjuk a
gyertyákat, a megemlékezés és kegyelmi
fény fokozódó világosságának jelképét.
Jézus figyelmeztetése komoly intelem:
Vigyázzatok! Virrasszatok! Imádkozzatok!
Az Úr eljövetelére várakozunk. Ez a három
az aktív várakozás feltétele.
Helyes adventi lelkülettel készüljünk Krisztus Urunk születésének ünnepére. Igaz
bűnbánattal és komolyan felkészült szentgyónással száműzzük életünkből mindazt, ami a végtelen Isten utáni vágyunkat
elferdíti, hogy a bűnbánatban megtisztult
lélekkel fogadjuk üdvözítő Urunk megtestesülését.
Hozzuk meg a jócselekedetek gyümölcseit,
mintegy születésnapi ajándékként odatéve
az Istenember jászolához. Imádkozzunk
minél többet, ahhoz az Istenhez, aki egyedül tudja betölteni a végtelen utáni vágyakozásunkat.
A második gyertya meggyújtásakor így
elmélkedhetünk:
Utat készíteni a Megváltónak és Vigasztalni. Két feladat, amely összefügg. Karácsony
öröme vigaszt jelenthet. Az előkészület
öröme megerősít. A bűnbánat, az Istenkapcsolatunk rendezése az útkészítés fontos része.
„Uram, mentsd meg a Karácsonyt, mert
nekünk már nincs hozzá erőnk!” – sóhajt
fel az egyik gondolkodó. És valóban, ha
körülnézünk, a vásárlási lázrózsák tündökölnek sokfelé.
Ebben a karácsonyra készülődő rohanásban hív bennünket szent vágyakozásra. A
vágyakozás lelassítja a rohanást, megállásra késztet. Mire is vágyom? Mit is szeretnék, És vajon mire vágyik a mellettem
élő, a másik ember?
Advent ideje készülődés a találkozásra Jézussal. Vágyakozásunkat különféle akadályok gyengíthetik. Hogy odaérhessünk,
hogy időben ott legyünk, megfelelő utat
kell választanunk. Utunkból el kell távolítani azokat az akadályokat, amelyek eltérítenek az igazi céltól. Ezek az akadályok
bűneink, gyengeségeink, figyelmetlenségeink, önzésünk. Minket is hív keresztelő
János által Istenünk a bűnbánatra. Tisztítsuk meg szívünket, távolítsuk el az akadályokat, hogy egyenes úton haladhassunk érkező Megváltónk felé.
Persze egyedül nehéz ezen az úton haladni.
Együtt szeretnénk haladni embertársainkkal az úton. Segítsük hát a másik embert,
hogy egyengethesse útját. Segítsük, hogy
megtalálja a bűnbánat eszközét, lehetőségét. Szavunkkal és életünk példájával tehetjük ezt.
Adventi utunkon a cél felé, az örök élet felé

emeljük tekintetünket, s amelyen Isten
erejében járunk, ahol segíteni kell testvéreinket. Egyengetni az Úr útját, járhatóvá
tenni számára saját lelkembe és a másik
ember lelkébe vezető utat. Milyen sokan
vannak, akik nem találják az utat. Ha sikerül megmutatnom neki, ezzel vigasztalhatom, segíthetem az Isten országa felé, és
az igazi karácsony felé a másik embert.
Hűséges lélekkel várjuk karácsony ünnepét! Örömmel várjuk, hogy örömet szerezzünk szeretteinknek az ünnepen. És
igyekszünk tanúságot tenni mások előtt is
arról, akinek születését ünnepelni akarjuk.
Ádvent harmadik vasárnapját rózsavasárnapnak is nevezzük. A bűnbánat komor
lila színe helyett ma rózsaszínbe öltözhet a
pap. Virágot teszünk az oltárra. Alig tudjuk visszatartani örömünket, mert közel a
karácsony, Jézus születésnapja. Az Anyaszentegyházunk is örömre bíztat: reményünk valóra válik.
Milyen legyen a mi előkészületünk? Hogyan készítsük el az Úr útját szívünkhöz,
hogyan készüljön a keresztény család a fogadására? A bűnbánatnak, a megtérésnek
most is igen fontos a szerepe.
Advent időszaka alkalmat ad az elcsendesedésre. Isten szavát ebben a csendben hallhatjuk meg igazán. A mai zajos világban
fontos keresnünk a csendet, fontos megtalálnunk az elcsendesedés módját, ami nem
könnyű. Válaszolnom kell Isten szavára.
Igent kell mondani az Isten akaratára. Van,
amikor könnyen mondom ki az igent:
amikor belátom, hogy hova, mire hív,
amikor nem nagy erőfeszítést kíván, amikor egyértelmű a cél és az oda vezető út.
Időnként nehéz kimondanom az igent:
amikor valamiről miatta le kell mondanom, amikor nem látom világosan a célhoz vezető utat, amikor hosszú távra szól
a hívás.
Máriával akarok én is igent mondani Isten
hívására, és meg akarom élni ennek az
örömét. Ezáltal másokat is segíthetek,
hogy merjék keresni és elfogadni Isten hívását.
Advent IV. vasárnapjával már a küszöbön
áll a karácsony ünnepe. Már csak néhány
nap választ el bennünket Jézus Krisztusnak a születésétől, aki beteljesíti bennük a
végtelen Isten utáni vágyat.
Törekedjünk az életszentségre!
Isten önmagát adja nekünk. A Betlehemi
Gyermek Isten szeretetét hozza el. Érdemes
elfogadni ezt a szeretetet, és továbbsugározni embertársaink felé.
A költő szavaival zárom gondolataim:
„ legyünk hát jobbak, higgyünk rendületlen…”
Minden kedves olvasónak kegyelemteljes
adventet kívánok!
Szeretettel: Kelemen Zoltán
Világi lelkipásztor
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Kinder
puncs
Oszd meg, amid van! – ez
Szent Márton üzenete, akiről
számtalan országban megemlékeznek november 11-én, s
minden bizonnyal a várgesztesi
Kluber családot is az ő üzenete
vezérelte, amikor németországi „kinder puncs”-al ajándékozták meg a település óvodáját.
Így a már hagyományos Márton napi ünnepségen a Faluházban olyan illat fogadta az
érkezőt, amilyennel ritkán találkozni.
Várgesztesen 11. alkalommal
ünnepelték az óvodások és iskolások közös előadással szüleik, nagyszüleik előtt Szent
Mártont. Huszonkét ovis és

10 iskolás német és magyar
nyelvű előadása Szent Márton
jószívűségét, az elesetteken
való segítését életének jól ismert történetével érzékeltette:
amikor a koldus kérését minden gazda elutasította, Márton elvágta köpönyegét, s a
felét neki adta.
Mint Pillmann Katalin óvodavezetőtől megtudtuk, a gyerekek – szintén hagyományosan – már napok óta készültek
az ünnepre, ismerkedtek Szent
Márton életútjával: a nagyobbak német, a kisebbek magyar
nyelven. S az üveg lámpásokat is együtt készítették a
gyerekek, szülők, pedagógusok, hogy péntek este, Márton
nap ünnepét megkoronázva
közös sétát tegyenek a Faluház, s a templom körül, majd
pedig közösen fogyassza el kiki – szája íze szerint – a gyerek
puncsot, forralt bort, s nem
utolsó sorban a libazsíros kenyeret.

Jubiláltak a
gesztesi Vagányok
Öt évvel ezelőtt tulajdonképpen a véletlennek köszönhetően vetődött Stréhli György,
a Tarjáni Zenei Egyesület elnöke Várgesztesre, aki Menoni Gabriella polgármester
kérésére egy beszélgetést követően felmérte
a 600 lelket számláló kis falu fiataljainak
zenei tudását, s megalakította a Várgesztesi
Vagányok zenekart.
Az első évben még voltak személyi változások a német nemzetiségi hagyományokat ápoló együttesben, 2008-ra azonban
összeállt a mai csapat: Búzás Bence dob,
Halagyi Zoltán trombita, ének, Kovács
Gábor trombita, ének, Maróti Ádám bas�szusgitár, Póta Levente harmonika, Zöld
Gábor gitár, ének – mesélt a kezdetekről
Stréhli György azon az ünnepségen, ahol
családtagok, barátok idézték fel az elmúlt
fél évtizedet.
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Környén szerepelt
a dalkör

Elhoztam Szent Márton püspök vesszejét. A szokást nem mi
kezdtük, s nem mi végezzük. Állatainknak annyi szaporodása
legyen, ahány ága-boga van a vesszőnek – ezzel a Márton-napi
köszöntővel üdvözölte Tirhold Kármen, a Német Nemzetiségi
Önkormányzat képviselője az ünnepség résztvevőit a környei általános iskolában.
A Környei Németek Baráti Köre és Kultúregyesülete már kilencedik alkalommal rendezett az önzetlensége, adakozása, jószívűsége révén legendássá vált Szent Mártonhoz kapcsolódóan ünnepséget, így jövőre már jubileumi programra várják az érdeklődőket.
A mai Szombathely környékén született püspökhöz számos
népszokás kötődik, a gyerekek általában lampionos felvonulásokat tartanak, így természetes hogy Német Hagyományőrző
Gyermekcsoport Krállné Mózer Nikoletta vezetésével is apró
lampionokkal érkezett az iskola tornacsarnokába. Bár a lépteik
olykor bizonytalanná váltak, s kérdő tekintettel, mosolyogva keresték párjukat, bájos hagyományőrző előadásuk méltán érdemelt vastapsot.
A Várgesztesi Német Nemzetiségi Dalkör is régi ismerősként érkezett Környére, s a Hartdégen Sándorné vezette énekkar ezúttal
is remek hangulatot teremtett, nem is maradt el az elismerő jutalom vastapsuk. De ugyanilyen közönségsikert aratott a Szivárvány Táncegyüttes utánpótlás csapatának kapuzó, s a felnőttekkel kiegészült felsős-középiskolás csoportjának klarinét
polkája, a Német Nemzetiségi Dalkör régi, környei dalokból ös�szeállított csokra, s az Ausztriából már kilencedik esztendeje
visszatérő Originale Sautanz-musi zenekar, amely a hagyományőrző produkciók után éjszakába nyúlóan húzta a talpalávalót.

A gesztesi faluházban gyűltek össze az ünneplők, s kezdésként – stílszerűen - a Vagányok hamisítatlan sramlival alapozták
meg a jó hangulatot, majd következtek a
vendég fellépők, a szári Csillag mazsorettek,
és a helyi nemzetiségi felnőtt tánccsoport.
Mint megtudtuk, a zenekar híre már régen
túljutott a falu határain, évente 15-20
koncerten, falunapon, bálon lépnek közönség elé. Egy 2009-ben benyújtott sikeres LEADER pályázatnak köszönhetően
tavaly megérkezett a több mint 800 ezer
forint értékű hangtechnikájuk, idén elkészült stúdió CD-jük, nyáron pedig a németországi Hattstedt fesztiválján öregbítették Várgesztes hírnevét.
A bensőséges hangulatú eseményen a fiúkat a szülők, rokonok és barátok mellett
köszöntötte Kluber János alpolgármester,
valamint Busz Tamás települési képviselő

is, akik az önkormányzat ajándékaként
adták át az elmúlt öt évre emlékeztető
dísztortát.

