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Százhuszonegy várgesztesi dolgozott az elmúlt évtizedekben a környék bányáiban, ezért is fordultak az egykori bányászok és a helyi hagyományőrzők az önkormányzathoz, hogy létesüljön emlékhely a szakmakultúra tiszteletére.
Szeptember 3-án délelőtt, a szentmisét követően vonultak
a falu lakói a községháza elé, ahol Rising Károlyné köszöntötte a megjelenteket, köztük Forisek Istvánt, a Vértesi Erőmű törzskari igazgatóját.
Mint azt a polgármester elmondta, több havi kutatás, és
nemleges válasz után sikerült egy csillét a legtovább működtetett márkushegyi bányából megszerezni, amit a Vértesi Erőmű Zrt-től ajándékba kapott az önkormányzat.
Várgesztes egy apró zsákfalu, amely minimális munkahellyel rendelkezett évszázadok óta. A földterület szerény
körülményeket biztosított az itt élő családoknak. Az 1920as években négyen vállaltak időszakosan segédmunkát a

Környebányán lévő bányában, majd a második világháborút követően elsősorban az oroszlányi, majd a tatabányai,
sikvölgyi, illetve móri bányákban adódott munkalehetőség.
Bizonyítékul szolgálnak erre azok a fiókokban őrzött bizonyítványok, amelyeket télen már a Faluházban létrehozott
bányászati kiállításon szeretnének bemutatni bányász
egyenruhákkal és eszközökkel együtt.
- A bányászati emlékhely kialakításával az a közös célunk,
hogy emlékeztesse a fiatalabb generációkat arra, őseik milyen elszántsággal, szorgalommal szálltak a kasba nap,
mint nap a „Jó szerencsét” köszöntéssel – fogalmazott a
település vezetője.
Az ünnepi gondolatokat követően leleplezték az emlékhelyet, amit Bedy Sándor plébános áldott meg.
Az eseményt a Német Kultúregyesület Dalköre és Szolga
Róbert képviselő verse tette emlékezetesebbé.
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Lovagi Játékok
Színvonalas, érdekes, pörgős programok várták Várgesztesen az érdeklődőket, így nem csoda, hogy közel másfélezren
választották kikapcsolódásnak a kilencedik alkalommal
megrendezett Lovagi Játékokat.
A várréten XVI. századi fegyverek bemutatójával vette kezdetét délelőtt az esemény, majd gólyalábas „lovagok” harca
folytatta a sort.

Évkezdés
Rising Károlyné polgármester köszöntötte elsőként azt a tíz kisdiákot, akik szeptember 1-én kezdték meg a
2017-2018-as oktatási évet. Közülük négyen első alkalommal ültek megilletődötten az iskolában, ahol az 1-3.
osztályban, illetve a 2-4. összevont csoportban öten-öten láttak munkához.
Mint az közismert, Mosonyiné Hofer Szonja intézményvezető nyáron sikerrel pályázott a vértessomlói német
nemzetiségi iskola igazgatói posztjára, így helyét Kemény Ilona veszi át Gesztesen, s az ő irányításával kezdődik
meg a munka. Egyébként nem változott a tantestület összetétele, s a tankönyvek is időben megérkeztek, amiket
ingyen biztosított az állam.

Pilates Mozgalom
az időskori egészséges életért!
Megkezdődött a Pilates torna VI. évada 2017. szeptember 18-án a Faluházban. Minden hétfőn és szerdán 17 óra
15 perctől 45 perces tornát tartunk.
Mindenkit hívunk és várunk, aki szeretne a 80-as éveiben is egyenes derékkal járni, és fájdalom nélkül élni!
A Pilates Mozgalom célja, hogy ez az
álom valóra váljon. Célunk, hogy a
80-as éveinkben is egyenes derékkal
járjunk, fájdalom nélkül éljünk, megőrizzük szellemi és fizikai képességeinket. Ennek érdekében célszerű minél
hamarabb, de legkésőbb a 40-es éveinkben elkezdeni az egészségtudatos
cselekvést.
Kapcsolat:
Tar József, Várgesztes, 34/493-842,
e-mail cím: tarjosk@gmail.com

Elismerés a nyugdíjas bányászoknak
Jó szerencsét! Szép köszöntés volt annak idején, kár, hogy ma már
alig hallani! Nemcsak
a köszöntő beszédekben, de szavalatban is
elhangzott a gondolat
Vértessomlón, a hagyományos Bányásznapi ünnepségen, melyen a helyi, várgesztesi
nyugdíjas bányászok
mellett környebányaiak is tisztelegtek a szakmakultúra, a széncsaták
elhunyt, és még élő hősei előtt.
Az ünnepi eseményen Egervári Péterné titkár és Igari Béláné a hagyományoknak megfelelően emléklappal és bányászkupával köszöntötte a
legrégebbi szakszervezeti tagokat. Wohl János 65 éve tagja az érdekvédelmi szervezetnek. 60 éves tagságáért Weltz Károly, Hernádi József,
Kardos József, Pfiszterer János, Zippenféning Józsefné, Zipperer Józsefné, az 50 évesért Mautner János részesült elismerésben, majd a
délután további részében fehér asztal, ízletes vendéglátás mellett idézték
fel a széncsaták emlékeit a bányásznyugdíjasok.

Dr. Babos Csaba ügyvéd havi ingyenes jogi tanácsadását Várgesztes lakói részére
jelenleg szünetelteti, de továbbra is fogadja ügyfeleit Tatabányán.
Ehhez előzetes időpont-egyeztetés szükséges dr. Balázs Gabriellával a
06/20-462-5993-as telefonszámon.

Délben Rising Károlyné polgármester köszöntötte a helybéli, Oroszlányból, Környéről, Vértessomlóról, és a messzebbről érkezőket, akik között ott volt Czunyiné Bertalan Judit,
a térség országgyűlési képviselője, Igó István Vértessomló
első embere és Németh Gábor oroszlányi alpolgármester is.
Az üdvözlő gondolatokat követően a Fresco Bello csoport
szenzációs zászlódobálós produkciója ragadtatta tapsra a
nézőket, majd a Gyulaffy László hagyományőrző bandérium katonái és a Gölbasi Vitézei Egyesület harcosai idézték
fel a csatákat. A délután folyamán több alkalommal dörögtek a fegyverek, a nézők szurkolhattak a párbajok résztvevőinek és az elrabolt asszonyok, gyermekek megmenekülésének, miközben a várréten felállított sátrakban a folyamatosan érkező vendégek megismerkedhettek a korabeli berendezési tárgyakkal, ételekkel, fegyverekkel és felszerelésekkel, a mesterségek standjain pedig hajdanvolt kézműves
technikákat mutattak be.

A gyermekek legnagyobb élménye azonban minden bizon�nyal a „zoknicsatás” vártámadás maradt.
A kísérőprogramok között bábszínház, íjászat, kocsikázás,
ólomöntés, kalandpálya és kézműves vásár várta többek
között a IX. Várgesztesi Lovagi Játékok látogatóit.

Kedves szervezők! Kedves segítők!
A IX. Várgesztesi Lovagi Játékok lakossági közmegelégedettséggel, sikeresen zárult. Ezúton is szeretném
megköszönni mindenki segítő támogatását!
Rising Károlyné polgármester

Hertay Mária
– a secco mestere
Az Ars Sacra Fesztivál keretében 10
napon keresztül az ország 160 pontján zajlottak képzőművészeti és zenei
rendezvények.
Hertay Mária 1932. október 5-én született Sopronban. 1955–59 között a
Képzőművészeti Főiskola festő szakán tanult. 1959–63 között ugyanitt
elvégezte a grafikus szakot is. Litográfiákat, majd rézkarcokat, az utóbbi években tűzzománcot készít,
nagyrészt bibliai témákban (keresztútsorozat a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem kápolnájában, a pápai nunciatúrán, a szegedi püspöki palotában, a mosoni plébániatemplomban,
a büki templomban), továbbá templomi falképeket Várgesztesen, Hárskúton és Nyírlugoson.
A művésznő 85. születésnapja alkalmából jubileumi kiállítást szerveztek
a Budai Klub-Galériában szeptember
20-án. A kiemelkedő eseményen Erdő
Péter bíboros prímás, Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érseke mutatta be és méltatta munkásságát.
Személyes ismertsége nem csak a bíborossal van, hanem az idős és idősö-

dő várgesztesiekkel is, mert fiatal korában hónapokig és sokszor tartózkodott és dolgozott faluban. Apró
termete, „madáscsontú” alkata miatt
a gesztesiek minden finom falattal
igyekeztek evésre bírni őt. Sokszor
csak 5-6 óra múlva mászott le az állványzatról, mondván még nem ér rá
enni. Saját csendjében hosszan dolgozott, amit a gesztesiek tiszteletben
tartottak, csak olykor küldtek be 1-1
gyermeket a templomba, hogy nézzék meg, mozog és dolgozik-e még.
Az 1872-ben felszentelt római katolikus templomban - Esterházy Miklós

támogatásával épült- oltárképei és a
Keresztút stáció seccoi láthatóak, melyeket ifjú korában készített. A szakrális témák mellett kiemelkedő alkotásai a növények, virágok témában
születtek.
Várgesztes nevében Rising Károlyné
polgármester és Tar József, valamint
felesége köszöntötte a Munkácsy-díjas grafikus és zománcművészt budai
otthonában, mivel az idős művésznő
egészségi állapota miatt nem tudott a
tárlaton megjelenni.

