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Első alkalommal 14 esztendeje, Kis József világi lelkipásztori munkatárs kezdeményezésére ültek fehér asztalhoz, agapéra advent időszakában Várgesztes, Vértessomló és Környe
római katolikus közösségének tagjai, hogy egyeztessék
programjaikat, s mind jobban megismerjék egymás hitéleti
tevékenységét. Az esemény házigazdai stafétáját évente átadják, hiszen minden esztendőben más-más község látja
vendégül a híveket.
December közepén a várgesztesi Faluházban gyülekeztek a
vendégek, ahol a házigazdák részéről Rising Károlyné polgármester elsőként azért fejezte ki örömét, mert a jelenlévők többségével az év során többször találkozik, hiszen
részt vesznek egymás rendezvényein, vagy éppen baráti
szál a kötelék. A polgármester kiemelte, hogy a várgesztesi
képviselők a lehetőségeikhez mérten minden olyan kezdeményezést támogatnak, mely a hitélet erősítését szolgálja,
vagy közösségi érdek hívta életre. Advent idején számba
vesszük az előző év eseményeit és várakozással nézünk az
elkövetkezendő időszakra. Szerintem nincs miért szégyenkeznünk. Közös akarattal számtalan apró, de fontos lépést
sikerült megtenni közösen – fogalmazott, s kiemelten
mondott köszönetet Bedy Sándor atya áldásos tevékenységéért, valamint a helyi egyházközség és Német Nemzetiségi
Önkormányzat egész éves munkájáért.
Igó István, a szomszédos Vértessomló polgármestere is a
települések közös kapcsolódásait emelte ki a földrajzi közelség, a barátság, az egyházközösség révén, katolikus hittel.
Azt hiszem, ennél jobbat és szebbet nem kívánhat az ember,
hacsak azt nem egyénileg, hogy a hátralévő ünnepi készülődésben mindenkinek legyen alkalma, ideje és lehetősége
szeretetteljes meglepetést okozni a szeretteinek – zárta gondolatait.
Kis József a három-négy évvel ezelőtti találkozót idézte fel,
amikor ugyanebben a körben a fiatal követők hiánya miatt
aggódott. Az idei agapén úgy vélte, hogy már látható: nem
kell kétségbeesniük, hiszen van ministráns, hittanos bőven.

Hát erre való ez a közösség, hogy ezeket a csodálatos épületeket megtöltse. Itt a helyem, és Önöknek valamennyien itt
a helyük. Itt állnak, és nem is akárhogyan, mert egymás
nélkül nem tudnánk dicsérni az Istent – emelte ki, és az
általa elmondottakat Hartdégen Márton is alátámasztotta.
Mint elmondta, szeptemberben még nem lett volna annyira
optimista, mint most, miután azt tapasztalták, hogy nagyon kevés gyerek jár templomba. A szülők jelezték, hogy
számukra nem túl kedvező a vasárnap reggeli szentmise
időpontja, ezért Sándor atyával felkeresték Oroszlányban
Kutschi Andrást, s megosztották vele a gondolatot: az egész
vértesi lelkipásztori körzetet, Várgesztest, Vértessomlót,
Környét, Gántot, Kecskédet és Oroszlányt összefogva szeretnének havi rendszerességgel gyermekmiséket tartani
szombat délutánonként, ezzel egy jó közösséget kialakítani,
akiket a remények szerint bérmálásra is fel lehet készíteni.
A gyerekmisék tapasztalatai nagyon kedvezőek, eddig három mise valósult meg, a résztvevői szám a kezdeti nyolcvanról 100-120 közé emelkedett.
Árendás József a környei Katolikus Caritas számvetése
kapcsán igen sikeres programokról tájékoztatott: a Várgesztesről, a turistaszálló felszámolásakor kapott takarókkal nagy örömet szereztek a rászorulóknak. A nagyböjti
gyűjtéskor 460 kiló élelmiszer gyűlt össze, az adventi felhívásra vasárnapig 635 kiló. A szervezet részt vett a kandallóprogramban, az „Egymillió csillag a szegényekért” akcióból összegyűlt forintok meghaladták a 70 ezret. Az
adományokat természetesen még karácsony előtt eljuttatják a szerényebb körülmények között élőkhöz.
Az Agapé további részében a községek hitoktatói adtak képes ízelítőt a három település egyházi ifjúsági hitéletből,
amely idén is igen színesnek bizonyult, s amelynek egyik
pillére, hogy megismertessék egymással másik faluban élő
gyermekeket, és biztosítsák számukra a lehetőséget a kapcsolattartásra.
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A bányászmúlt emlékei
Jelentkezzen a Faluházban, ha rendelkezik a bányászhagyományokat felidéző eszközzel, fotóval, dokumentummal – ezzel a felhívással fordultak a szervezők szeptemberben a falu lakosságához, s mint az a decemberi
kiállításmegnyitón kiderült, érdemes volt kutakodni a régi
emlékek között.
Rising Károlyné polgármester köszöntötte a megjelenteket,
köztük Igó István somlói polgármestert és a VértessomlóVárgesztes bányász nyugdíjas szakszervezet tagjait. Mint
elmondta: a hagyományőrzők és bányász nyugdíjasok
álma volt a tárlat létrehozása, hogy ne merüljenek a feledés
homályába a szakmakultúra emlékei.
A szénbányászat nyolc évtizede alatt a település 121 polgára dolgozott a szakmában, közülük tizennégyen ajánlották

fel tárgyaikat a bemutatóra, ami december végéig látogatható.
- Az önkormányzat számára fontos, hogy a fiatalabb korosztályok is megismerjék azt a hivatást és a bányászat körülményeit, ami a II. világháború utáni években komoly
fellendülést biztosított Várgesztesnek és az itt lakóknak –
fogalmazott a polgármester.
Az ünnepségen Pravetzi Vidor mérnök a bányában használt mérőműszerekről, Hartdégen József külkereskedő a
különböző bányákban használható lámpákról, Tóth László
bányász a lármafáról és mentő felszerelésekről tartott rövid ismertetőt, majd Pálos Ferenc a brennbergbányai bányákról, édesapja és nagybácsikája bányász toborzó munkájáról mesélt. Schalkhammer Ferenc a bányák nyitásáról,
a technikai fejlődésről, a szénszállításról, kötélpályákról, a
szakmai képzésről és a bányászatot kiszolgáló szakmákról
tartott tájékoztató előadást a kiállításmegnyitó résztvevőinek.

Hetedik alkalommal hívta gitárzenés adventi áhítatra a várgesztesieket Győryné Talabér Angelika, s az érdeklődőket ezúttal nem csupán az ő megható zenéje ragadta magával, hanem három vendégéé is: Marx Péter előadásában trombitán,
Hartdégen Annáéban gitáron és Nyereges-Wohl Zselyke énekében csendültek fel a katolikus templomban a karácsonyi
dallamok. Angelika repertoárjában idén is közismert, klasszikus karácsonyi művek, versek feldolgozásai, tradicionális vallási énekek szerepeltek.
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Christkindl találkozó

Megelevenedett a múlt
Két évvel ezelőtt határozta el a Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes, hogy feleleveníti a faluban a Christkindl
népszokását, amelyre meghívja a térségi települések nemzetiségi együtteseit is, így, immár harmadik alkalommal rendezték meg a találkozót.
Hagyomány, hogy december 24-én, szenteste az iskoláskorú gyerekek házról-házra járva német nyelven adják elő Jézus
születésének történetét verses, énekes formában. A Christkindl, az angyalok, Mihály, Gábriel, Szűz Mária és Szent József
korhű ruházatban járják ezen a napon a falut és kérnek bebocsáttatást, hogy előadják műsorukat.
Az idén a helyi óvodások és iskolások mellett Vértessomlóról, Gántról, Tarjánból és Újbarokról is érkeztek fiatalok, hogy
a bemutassák produkcióikat, s nem csalódott a közönség, hiszen a csoportok igazolták, hogy bár a népszokás gyökerei
ugyanonnan erednek, valamennyi betlehemező előadása különbözött a másikétól, ugyanakkor mindannyian szívmelengető örömet szereztek egymásnak és a jelenlévő érdeklődőknek.

Karácsonyi hangulat
Megtelt a katolikus templom december harmadik napjának délutánján, a Német Kultúregyesület adventi koncertjére. Az eseményt Pillmann József, a nemzetiségi önkormányzat elnöke nyitotta meg, aki köszöntötte a megjelent
vendégeket, a műsor során pedig Hartdégen Sándorné
egyesületi elnök szólt a fellépőkről, aki az esemény háziasszonyaként bemutatta az együtteseket, csoportokat.
A hangversenyt Kiss József énekkel kísért orgonajátéka
nyitotta, majd a várgesztesi zeneiskola növendékei léptek
a pódiumra Sági Richárd karnagy vezetésével. Kemény
Ilona tanárnő a helyi diákok kórusát kísérte gitárjával, ezt
pedig a „profi” dalosok követték.
Elsőként az öt éve alakult Városlődi Heimatklang Dalkör
lépett színre, mellettük a Szent Mihály Kvartett, Soroksári Vegyeskórus, végül a Német Kultúregyesület Dalköre
szerzett örömet a közönségnek, de ezzel még nem ért véget a délutáni program, hiszen a koncertet követően a
községháza előtt Rising Károlyné köszöntötte a település
lakóit és vendégeit.
- Éppen egy évvel ezelőtt együtt álltunk kicsi falunk kö-

zös nagy adventi koszorújánál. Még fülünkben vannak a
templomban hallott muzsika és énekszó dallamai. Valamennyi szereplőnek ezúton is megköszönöm, hogy az
elmélyültséghez idén is hozzájárultak.
- Jó egészséget kívánok mindenkinek és azt, hogy az ünnepeket ne a végtelen vásárlás, tolongás, kapkodás előzze
meg, hanem a békés ráhangolódás. A karácsony akkor
lesz áldott, boldogsággal telt, ha azt az advent, az eljövetel
csendjében megteremtjük családunknak és magunknak a
békét! Jó tulajdonságaink megerősítésével kívánok mindenkinek bizseregtető várakozást és kellemes ünnepeket –
mondta a polgármester.

Tatabánya és térségében idén is Héregen, a katolikus templomban gyulladt meg
először a Szeretet Lángja karácsony előtt. A térségi települések polgármesterei,
felekezetei, közösségei innen vitték haza településükre. Várgesztes képviseletében Rising Károlyné polgármester vette át és vitte haza falujába.

Pillmann József, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke köszöntötte november végén a faluházban a település
lakóit abból az alkalomból, hogy filmvetítéssel emlékeztek
meg az elhurcoltakról.
Mint elmondta, a bemutatóval az önkormányzat emléket
kívánt állítani azoknak, akik átélték az elhurcolás borzalmait, ugyanakkor a fiatalabb nemzedéknek is be szeretnék
mutatni, miket éltek át őseik, majd virággal köszöntötte az
ez alkalomból jelen lévő Varga Ágotát.
A Valahol a Duna mentén című alkotás rendezője és megálmodója, Varga Ágota 1998-ban készítette dokumentumfilmjét a faluból elhurcolt férfiakról, s azok családjairól.

Ti ott fenn, mi itt lenn

Tíz név olvasható azon az emléktáblán, melyet 1998-ban
készíttetett el a vértessomlói önkormányzat a bányaszerencsétlenségben elhunyt falubeli bányászok emlékére a
temetőben. Az első, 1815-ös évszám Gratza Bertalan emlékét idézi, az utolsó Dodonka Istvánét, aki 1973-ban vált
a széncsata áldozatává. Vértessomlón első alkalommal
1992-ben, még a nyugdíjas székházban gyülekeztek Szent
Borbála napi ünnepre, majd a program szervezéséhez két
évvel később csatlakozott az önkormányzat. 1998-ban elkészült a temetőben a kegyeleti emlékfal, s azóta ott róják
le tiszteletüket a szentmisét követően.

A múlt feldolgozásában, a történelmi igazság közelítésében
egyébként komoly szerepet vállalt és vállal a császári születésű rendező. Filmjeiben már eddig is több megyei település elhallgatott eseménye került feldolgozásra. A Balázs Béla-díjas, UNESCO-és Tolerancia-díjas filmrendező számos
nemzetközi, hazai fesztivál és szemledíjjal, filmkritikus díjjal, közel 100 dokumentumfilmmel jelentős alkotója a hazai filmiparnak.
A film szereplői: Cseke Lászlóné, Franz Dittrich és felesége,
Georgi Attila, Kluber József és felesége, Kluber Mihály, Krüpl
László, Krüpl Lászlóné, Menoni János és felesége, Mózer József és felesége, Német Kultúregyesület Várgesztes, Pillmann
Antal és felesége, Pillmann János, Rizing János és felesége,
Schäffer Jánosné, Vánkos József és felesége, Vánkos Károly
és felesége.
A lélekharang jelezte december elején a temetőben a megemlékezés kezdetét, majd a Német Nemzetiségi Dalkör fájdalmas énekei után Igó István szólt Szent Borbála, a bányászok védőszentjének alakjáról, aki a hirtelen halállal
járó veszélyes szakmát űzők védőszentje. A polgármester
a vértessomlói szénbányászat 1745-ig visszanyúló gyökereit is felidézte, hiszen 272 évvel ezelőtt a településen nyitották meg az ország első szénbányáját, s szinte valamennyi somlói férfi a föld alatt, állandó veszélynek kitéve
dolgozott. Megrázó percek következtek, amikor hosszan
sorolta a Magyarországon legtöbb áldozatot követelő sújtólégrobbanásokat, melyek a megye szénbányáiban következtek be, s gondolatait zárva hangsúlyozta: a bányászok, bányász utódok, fiak, unokák büszkén, emelt fővel
mondhatják, ha a múltjukról, mivoltukról esik szó, hogy
őseik, elődeik erőfeszítése nem volt hiábavaló. Az általuk
létrehozott munkakultúrát, vívmányaikat, értékrendjüket, erkölcsi példájukat a sorra bezárt bányák sötétje nem
zárta magába, mert azok ma is elevenen élnek és hatnak.
Odafenn az ég lámpásokkal, megannyi ragyogással. Mi itt
lenn reszkető gyertyalánggal. Mégis együtt vagyunk. Ti
ott fenn, mi itt lenn... Az örök emlékezet idevarázsol benneteket, számolatlan hétköznapi hőseinket... Encz Attiláné önkormányzati képviselő verssel tisztelgett az elhunyt
bányászok előtt, majd az emlékhelynél Rising Károlyné
Várgesztes, Igó István, Vértessomló polgármestere, valamint az oroszlányi, móri, pusztavámi, várgesztesi,
környebányai és helyi szakszervezetek képviselői helyezték el a tisztelet és kegyelet koszorúit.

