4

gESZTESI KRÓNIKA

V. évfolyam, 1. szám

Az ünnep életre hívójára is emlékeztek
Vértessomlón 1992 óta ünneplik Szent Borbála napját, a
községben akkortájt fejeződött be a bányászkodás. A megemlékezés alapjait a 15 esztendeje elhunyt Resch Ottó esperes tette le, így Szent Borbála és az egykori bányásztársak
mellett az ő emléke előtt is fejet hajtottak a szombati rendezvény résztvevői, köztük Rising Károlyné, Várgesztes
polgármestere.
Az önkormányzat és a helyi bányászok megemlékezése hagyományosan szentmisével kezdődött a templomban, majd
a temetőben lévő bányász emlékhelynél rótták le kegyeletüket a várgesztesi, környebányai, móri, pusztavámi, tatabányai, oroszlányi bányászok, akik minden évben együtt emlékeznek a somlóiakkal.
A Vértessomlóra betelepített német lakosság, akik őshazájukból ismerhették a szenet, 1745-ben találtak itt kőszenet,
amit először saját használatukra termeltek ki, majd később
Gróf Esterházy József uradalmi termeléssel bányásztatott,
1894-ben pedig megalakult a Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársaság, amely 56 ezer katasztrális holdnyi
területet vásárolt meg az uradalomtól, s szerezte meg rá a
szénkitermelés jogát – idézte fel a kezdeteket Igó István.
Vértessomló polgármestere a környék 120 évnyi, 100 millió
tonnányi széntermelésének áldozatául esett, több mint ötszáz bányamunkás előtt így rótta le kegyeletét: Egy szál
virág, egy percnyi némaság, főhajtás, elmormolt ima, lobbanó gyertyák… Külsőségek. A bensőt az emlékek mardos-
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sák. A bányásztragédiákat az idő múlása, az emlékezés sem
enyhíti. Nem is enyhítheti. A társak, a túlélők egyre markánsabb vonásai között, a résnyire húzott szemek sarkában nem bújhat meg észrevétlenül a könny…
A múltidéző, hősi halált halt és balesetet szenvedő bányászok emléke előtt tisztelgő gondolatok után a Várgesztes
Önkormányzata és a nyugdíjas szakszervezet nevében
Rising Károlyné polgármester, valamint Tóth László és
Mautner János helyezte el a tisztelet és kegyelet virágait az
emlékhelyen.

Adventi dallamok
Írók, ismert zenészek dalainak átiratai, sajátosan
hangszerelt változatai is elhangzottak a várgesztesi
templomban, ahol immár negyedik alkalommal
rendezték meg az adventi koncertet.
Györyné Talabér Angelika (gitár, ének) repertoárjából nem hiányoztak a legismertebb karácsonyi
népdalok és műdalok, melyek közül többet német,
illetve latin nyelven interpretált a nemzetiségi település hallgatóságának.
Az előadó egyébként gazdag programot tudhat
maga mögött, hiszen november végén festményeiből rendeztek kiállítást a faluházban, legutóbb pedig a vértessomlói falukarácsony alkalmából adta
elő dalait, amelyeket mindkét helyen tapssal fogadott a szépszámú közönség.
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Békés, boldog és sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk!
Várgesztes Község Önkormányzatának Képviselő Testülete

Kriskindl másodszor is
Nem szűkölködött adventi programokban a gesztesi iskola és óvoda, hiszen december közepén Györyné
Talabér Angelika (gitár, ének) a legismertebb karácsonyi népdalokkal és
műdalokkal szórakoztatta a gyerekeket, sőt, közelmúltbeli kiállításának
egyik darabját is az intézménynek
ajándékozta.

A következő programként pedig tavalyi ígéretüket betartva, immár második alkalommal jöttek el karácsony
előtt a Német Nemzetiségi Dalkör tagjai, hogy ismét bemutassák a Németországból származó sváb hagyomány,
a kriskindl misztériumát.
A megelevenedő történetben elsőként
egy angyal érkezett, aki beszólította

Gábriel angyalt, ő Micháel arkangyalt,
majd Máriát a kisdeddel, később pedig
Józsefet, s közösen dajkálták el a kis
Jézust. Természetesen a hírre odalátogató pásztorok is megérkeztek, ahogy
történt mindez annak idején, Karácsony éjszakáján.
A dalokat, szövegeket szájhagyomány
útján őrzik a községben.
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Öt polgármester a közös asztalnál

Tizenegy éve már, hogy 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 – idézte fel
a kezdeteket dr. Kis József világi lelkipásztori munkatárs, a program egykori kezdeményezője.
Az eseményre Bedy Sándor plébános

és dr. Kis József várta a meghívottakat
a várgesztesi Faluházban, ahol ott volt
Menoni Gabriella egykori és Rising
Károlyné mostani gesztesi, Hartdégen
József egykori és Igó István mostani
somlói, valamint Beke László környei
polgármester is.
Bedy Sándor szerint 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 problémákat.
Az agapé görög eredetű szó, jelentése:
szeretet, vendégség. Az első keresztények közös étkezéseit jelenti, amelyeket az egyházközséget (gyülekezetet)
összekötő szeretet kinyilvánítására és
megélésére tartottak.

Kedves Várgesztesiek!

Mikulás a faluházban

2014. szept-i számban Tájékoztatót olvashattak a
Gesztesi Krónikában a Vértessomló-Várgesztes között
2007. óta folyó per akkori állásáról.
Várgesztes szempontjából vesztes per anyagi vonatkozása érdekében az Önkormányzat a 2014.évi központi
költségvetésről szóló törvény „Önkormányzati fejezeti
tartalék” jogcímén igényt nyújtott be a Belügyminisztériumhoz.
Községünket a működőképesség megőrzését szolgáló
központi költségvetési támogatásként pozitív elbírálásban részesítette a Belügyminisztérium 2014.dec.12-i értesítése szerint. A döntés alapján önkormányzatuk részére 17 051 000 Forint összegű egyszeri vissza nem
térítendő támogatás került jóváhagyásra.
A támogatás segítségével elszámoltunk Vértessomló
Önkormányzatával.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Czunyiné Dr.
Bertalan Judit országgyűlési képviselőasszony támogató közreműködéséért!
Várgesztes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nyuszkó és Vadmalac hóembert építenek, de sajnálják
kint hagyni a hidegben, ezért a jó meleg szobába invitálják. Reméljük, nem lesz semmi baj, vagy mégis?
Szerencsére időben észbe kapnak, és a gyerekek segítségével megmentik a hóembert az elolvadástól – ez a
rövid története az önkormányzat és a faluház közös
programjában bemutatott darabnak, amit nagy izgalommal vártak péntek délután az apróságok.
Az izgalom már csak ezért is indokolt volt, mert a
Hóember a szobában című produkciót előadó Habakuk
Bábszínház művészei nem először jártak a faluban:
májusban már nagy sikerrel szerepeltek itt a soproni
együttes tagjai.
84 tizennégy év alatti gyerkőc volt hivatalos a mikulás
alkalmából megszervezett eseményre, amire megtelt a
faluház konferenciaterme, azonban nem csak a bábosok vendégeskedtek ezen a délutánon Várgesztesen, hiszen megérkezett a nagyszakállú is, hogy mindenkinek átnyújtsa a jól, vagy kevésbé jól megérdemelt
mikulás-csomagot.
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Adventi dalostalálkozó

Zsúfolásig megtelt a katolikus templom Várgesztesen, annyian voltak kíváncsiak az idei Adventi koncertre. Az
eseményt Pillmann József, a nemzetiségi önkormányzat elnöke nyitotta
meg, aki köszöntötte a megjelent vendégeket, köztük Czunyiné Bertalan
Judit államtitkárt, Rising Károlyné
polgármestert, valamint az önkormányzat tagjait.
Pillmann József hangsúlyozta: az
ilyen dalostalálkozóknak azért van
fontos szerepük, mert ezek is bizonyítják a kisebbségek jelenlétét és létjogosultságát Magyarországon.
Hartdégen Sándorné először németül

majd magyarul köszöntötte a megjelenteket. A Német Kultúregyesület elnöke röviden összefoglalta advent történetét és szimbólumait, például azt,
hogy az adventi koszorún a harmadikként meggyújtott gyertya azért rózsaszínű, mert az örömöt jelképezi.
Az ünnepi gondolatok után megkezdődött a hangverseny: először a
várgesztesi zeneiskola növendékeinek
produkciójában gyönyörködhetett a
nagyérdemű, majd egy gitárjáték
hangzott el Geiszt Róbert és Wikipil
Károly előadásában. A duó ezzel debütált, ugyanis most először léptek
nagyközönség elé. Őket követte a 15

fős Leányvári Német Nemzetiségi Dalkör, majd a több arany- és ezüstminősítést elnyerő vértesszőlősi Zimozeleny
Asszonykórus.
Végül, de nem utolsó sorban a vendéglátó Német Kultúregyesület Dalköre foglalta el a rögtönzött pódiumot,
hogy ők is hozzájáruljanak az ünnepi
hangulathoz.
A kórusbemutatókat követően a résztvevők a templom előtti betlehemnél
közösen énekelték a Csendes éjt, majd
a kivilágított sétányon a községháza
elé vonultak, ahol Czunyiné Bertalan
Judit köszöntőjét követően meggyújtotta az első adventi gyertyát.

Molnár tanítóúrra emlékeztek
2011-ben avatták fel a régi iskolaépületnél Molnár János pedagógus emléktábláját, aki 45 éves
pedagógus pályája során generációk sorának
adta át tudását, mindvégig ugyanazon munkahelyen.
1931. és 1976. között a kiváló pedagógus örök
nyomot hagyott Várgesztes kulturális, közösségi
és pedagógiai életében – hangzott el vasárnap délelőtt az emlékhelynél, ahol minden évben elhelyezik az emlékezés koszorúit, virágait a település
önkormányzatának, a Hagyományőrző Klubnak, tanítványainak, családjának képviselői.
- 45 év nagyon nagy idő. Molnár János nevelt,
tanított, fát ültetett, nemcsak tanítóként, magánemberként is – méltatta munkásságát Rising
Károlyné polgármester, aki így folytatta: Nekem
szerencsém volt, személyesen is ismerhettem őt.
Igazi természetbarát ember volt, aki boldog lenne, ha tudná, hogy kicsi falunk 80 %-a a Vértesi Natúrpark része.
- Molnár János nem volt harsány ember, de karizmatikus egyéniség volt, aki maga volt az intelligencia – fogalmazott
a polgármester, majd ezt követően hagyományosan koszorúzás zárta az emlékezést.

