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Karácsonyi hangulat a templomban
Mint már tavaly is, ismét zsúfolásig megtelt a katolikus
templom Várgesztesen vasárnap délután, a Német Kultúregyesület adventi koncertjére. Az eseményt Pillmann József,
a nemzetiségi önkormányzat elnöke nyitotta meg, aki köszöntötte a megjelent vendégeket, köztük Rising Károlyné
polgármestert, valamint az önkormányzat tagjait, majd
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, az egy
évvel ezelőtti sikeres bemutatkozást követően pedig Geiszt
Róbert és Wikipil Károly gitárduója ismét lenyűgözte a jelenlévőket.
Mint azt Hartdégen Sándorné elmondta, már több alkalommal szerették volna meghívni a móri Liederkreis Német
Nemzetiségi Kamarakórust, de eddig ez egyeztetési problémák miatt nem sikerült, most azonban professzionális
produkciójukkal szereztek örömet a közönségnek. Az ad-

venti hangulatot a vendéglátó Német Kultúregyesület Dalköre koronázta meg előadásával.
A program ezt követően a községháza előtt folytatódott,
ahol felgyulladt az adventi koszorú első gyertyája, a szervezők pedig szeretetvendégségre invitálták a fellépőket a faluházba.
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A szépkorúak napja
Frohe Weihnachten
und ein gesundes
Neues Jahr wünscht
Euch die Deutsche
Nationalitäten
Selbstverwaltung
Gestitz

Megkérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy
az aktuális évi jogosultságot jelző
matricát minden esetben szíveskedjenek kiragasztani a kukákra, mert
ennek hiányában a szemétszállítók
megtagadhatják azok ürítését.
Köszönettel: Várgesztes Község
Önkormányzata
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PROGRAMOK
Faluház:
december 07. Falu Mikulás 17.00 óra Bábuci
bábszínház: Télapó
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december 9. 16.00 óra ügyvédi tanácsadás
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Megtelt az ünnepi alkalomra a gesztesi Faluház, ami nem is
csoda, hiszen közel 160 meghívót dobtak a postaládákban.
A falu hatvan éven felüli polgárait köszöntötték a közösségi program során, akiket elsőként Rising Károlyné polgármester és Pillmann József, a nemzetiségi önkormányzat
elnöke üdvözölt.
A szervezők nem feledkeztek meg a település legidősebb, kilencven évet betöltött lakóiról sem, Mautner Jánosnét,
Schaffer Antalt és Wohl Józsefnét már a rendezvény előtt
felkeresték, hogy átadják nekik az önkormányzat ajándéA tavalyi évhez hasonlóan idén is megszervezésre került a Mézeskalácsszív
program, melynek tavalyi sikere mindenképpen alátámasztja az ilyen jellegű kezdeményezések létjogosultságát. A már
korábbiakban megfogalmazott szavakat
újra felhasználva hirdetem idén is a program jelmondatát:
A részvételhez nem kell más, mint segíteni akarás, önzetlen szeretet és támogatás,
olyan gyerekek irányába, akiknek a karácsonyát, ha még csak egy picikét is, de

kait az Idősek Napja alkalmából.
Az ünnepi gondolatokat követően – a hagyományoknak
megfelelően - az óvodások és az iskolások, a zeneiskola diákjai, a gyermek, valamint a felnőtt tánccsoport, illetve a
Német Kultúregyesület dalköre szórakoztatta a jelenlévőket.
A település egyik legjelentősebb rendezvénye fehér asztal
melletti vacsorával zárult. Ehhez, és a jó hangulathoz a
Várgesztesi Vagányok biztosították a muzsikát.

Nekünk lehetőségünk van és szebbé tehetjük.
A mézeskalácsszívekkel feldíszített karácsonyfa elérhető a Vadászdomb utca 17.
szám alatt (hátsó udvar).
A szívek közül való válogatásra 2015. december 13-ig van lehetőség. További részletekért keresse fel Facebook oldalunkat,
vagy keressen személyesen az alábbi elérhetőségek valamelyikén. +36/30-479-4202
Köszönettel: Manner Judit (2824 Várgesztes, Vadászdomb utca 17.)

VÁRGESZTES ÖNKORMÁNYZATA ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLGOZÓI NEVÉBEN BÉKÉS,
MEGHITT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, VALAMINT SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK:
RISING KÁROLYNÉ POLGÁRMESTER
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Egy évtized a közösségért
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megalakulásánál is bábáskodott, a kezdeteket felidézve arról szólt, hogy a kétezres évek elejétől szorgalmazták Geiszt
Róbert faluház-vezetővel a civil szervezetek öntevékeny
csoportjainak megalakítását, így a hagyományőrzők mellett a tánccsoport és a zenekar szervezését is.
Az eseményen Várgesztes közösségeinek képviselői is köszöntötték az ünnepelteket, majd gyertyagyújtással emlékeztek meg az elhunyt tagokról. Az egy évtizedet összefoglaló prezentáció után pedig Schalkhammer Ferenc örökös
elnök visszatekintését hallgathatták meg a jelenlévők.
A Várgesztesi Hagyományőrző Klub történetének részletes kronológiáját Tar József állította össze, és azt októberi számunkban olvashatták.

Szent Mártonra emlékeztek
Aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik. Ha Márton fehér lovon jön, enyhe,
ha barnán, kemény tél várható. Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál. A bornak szent Márton a bírája
– hangzottak el a Márton napi mondások, hiedelmek szerdán a várgesztesi Faluházban az iskolások, óvodások Márton napi ünnepségén.
A községben már 14. alkalommal várták a
programra a szülőket, nagyszülőket, s a mai
napig őrzik a hagyományt, hogy a Szent történetét, a naphoz kapcsolódó szokásokat, játékokat november 11-én, azaz a napján idézik fel.
Ilyenkor a falu legkisebbjei hagyományosan jó
ideig készülnek az ünnepre: német és magyar
nyelven ismerkednek meg Szent Márton történetével, tetteivel, beszélgetnek jóságáról, önzetlenségéről, így még az egészen aprók is el tudják mesélni, mitől különleges, mitől ünnepi ez az őszi nap.
Mint ismert, Szent Márton félbevágta köpenyét, s egyik darabját egy koldusnak adta. Ezt követően jelent meg előtte
Jézus, aki azt mondta: ahányszor segít egy szegénynek, annyiszor segít neki. A kicsik német nyelvű előadása Szent
Márton jószívűségét, az elesetteken való segítését életének jól ismert történetével érzékeltette, s a szálakat az apróságok
egészen Márton püspökké avatásáig szőtték.
Az eseményt megkoronázva ezúttal is közös sétát tettek a szülők, pedagógusok segítségével készített lámpásokkal a
templom körül, majd a program a Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes támogatásával vendéglátással zárult,
a kínálatban a felnőtteknek forralt borral, a kicsiknek teával, s természetesen libazsíros kenyérrel.
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Egy év a falu szolgálatában
Kedves várgesztesi polgárok!

Vörös Sándorné elnök köszöntötte a Várgesztesi Hagyományőrző Klub 10 éves jubileumi ünnepségének meghívottjait a Faluház konferenciatermében.
A település egyik legaktívabb közösségének tevékenységét a
kisiskolások előadását követően Rising Károlyné polgármester méltatta: köszönet illeti mindazokat, akik kiötlötték
a klub szükségességét, létrehozták és azóta is működtetik,
mert nemcsak a hagyományok felelevenítése és megőrzése
fontos, hanem azok továbbadása is, s ebben elévülhetetlen
érdemeket szereztek a közösség tagjai. Várgesztesen mindig
is erős volt a családok összetartása, a sváb hagyományok
ápolása, és ezt fontos továbbörökíteni a következő generációk számára – mondta.
Menoni Gabriella ex polgármester, aki több helyi szervezet
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Meleg szeretettel köszöntöm a falu
minden lakóját, azzal az adventi jókívánsággal, hogy töltsenek szeretteik
körében minél több időt a következő
hetekben, adjanak és kapjanak szeretetet, megértést és békét. Ilyenkor, a karácsonyi készülődés idején mintha más
lenne a világ. Akarva nem akarva,
hosszabb rövidebb időre más értékek
kerülnek előtérbe. Többet jelent a közösség, a család, a gyermek, a hitvestárs.
Az ünnepnapok közeledtével meg is állunk egy pillanatra, rövid összegzést
készítünk életünk folyásáról. Mi az,
amit jól tettünk, s mi az, amit a jövőben jobban kell tennünk. Ezért is gondoltam arra, hogy az év utolsó lapszámában rövid összefoglalóban mutatom
be: mi az, amit elképzeltem egy éve, mi
az, amit megvalósítottam belőle, s mi
az, amiben javítani szeretnék, hogy
még jobban érezzük magunkat településünkön.
Szeretek Várgesztesen élni, és harmóniára törekszem nemcsak magánéletemben, munkámban is. Segítséget nyújt
mindebben családom, az optimális élettér, a csodálatos természeti környezet,
a kerti munkák, a túrák, a sok mozgás
és a barátok.
A képviselő-testületbe nagyon különböző habitusú személyiségeket választottak a helyiek. Ez a sokoldalúság,
sokszínűség hatalmas lehetőség a döntések előkészítésében, a feladatvállalásban, feladatelosztásban és az eredményességben. Nem sikerre, hanem
eredményességre törekszünk együtt,
mind az öten, ki-ki szakterületének
megfelelően. Az egy év során megkez-

dett, folyamatban lévő, vagy már lezárt programok azért tudtak megvalósulni, mert a kapcsolatunk bizalomra
épül, amit mindannyian óvunk.
2014 őszén változást igényelt a falu.
Közigazgatási gyakorlat nélkül vágtam
bele a munkába, mert a lehetőségek településének tartottam, tartom Várgesztest. Döntéshozó társaimmal egymás ötleteinek lehurrogása, kritizálása
helyett azt vizsgáljuk, hogy mit, hogyan lehet megvalósítani, milyen körben indítsunk - a régiek mellett - új
programokat. Havonta más-más témában kerül sor ezekre a szellemi csörtékre, és még nagyon hosszú a listánk.
Az önkormányzati feladatok megoldása mellett a megvalósult témák közül
érdemes megemlíteni a fásítási akciót,
az ifjúsági tánccsoport megújítását, a
Megyei Értéktár - Helyi Értéktár megalkotásában való közreműködést, a
komplex egészségi állapot szűrést, az
óvodai úszásoktatást, hogy a vár felújítása bekerült a kormányprogramba.
De fontosnak tartom az aktívabb részvételt a Vértesi Natúrpark életében, a
pedagógus nap megünneplését, és a térítésmentes ügyvédi tanácsadást is. Jó
érzéssel tölt el, hogy a civilszervezetek
összefogása és együtt munkálkodása
mind több embert vonz a rendezvényekre, nagyrészt aktív szerepvállalással.
Komoly tervezőmunkát követően aktualizáltuk az egész falut érintő, sok
éves elmaradások feladatait. A már létező projektötleteket megtartva, a leglényegesebbeket megterveztetjük a sikeres pályázati projekteken való
részvétel érdekében (csapadékvíz lefolyás, övárok rendszer, utak, régi épületek hasznosítása funkció váltással,
stb.)
Választás előtti programomban előre
jeleztem, hogy mindaz, amit elterveztem, csak együtt, közös összefogással
sikerülhet. Talán ezért is van sok támogatója a képviselő-testület tevékenységének, mert a munkába bevonjuk a közösség tagjait, akiknek ezúton
is megköszönöm, amit a faluért tettek.
Sok visszajelzést és segítő kritikát kapunk.
A testület tagjai rengeteg napi feladatot
ellátnak, leginkább a saját szakterületükkel összefüggésben, sokban levéve
vállamról a terheket, így az időm nagy
részét lobbizásra, stratégiai és taktikai
egyeztetésekre, megállapodásokra tu-

dom fordítani.
Persze akad még tennivaló bőven. Gondolok itt az alaposabb információáramlásra, a rendezvénynaptár aktualizálására,
az
alpolgármesteri
koordinációs munka és a sajtókapcsolat erősítésére, a Kéktúra útvonal és a
Mária út közelségének idegenforgalmi
kihasználására, régi épületeink hasznosítására, utóbbi már folyamatban is
van. Tovább szeretnénk fejleszteni
együttműködésünket a helyi vállalkozókkal, kiemelten a Villaparkkal és
Vértesi Erdő Zrt-vel.
A falut érintő beruházásoknál, műszaki és egyéb munkálatoknál a helyi vállalkozók helyzetbehozása és támogatása szintén kiemelt feladatunk. Ebbéli
törekvésünket a Hősi emlékműnél, az
óvodai szélfogónál, a faluház műszaki
munkálatainál, az árkok, átereszek
gondozásánál, a hókotrásnál, szállításnál már sikerült realizálni.
Összefoglalva tehát, vannak eredményeink, és – természetesen – hibázunk
is néha, de egy nem kérdőjelezhető
meg: az önkormányzat csapata Várgesztesért dolgozik, mindannyiunkért.
Befejezésként pedig engedjék meg, hogy
visszakanyarodjak a közelgő ünnepekhez.
Meggyújtjuk közösen a falu adventi
koszorúján a gyertyákat, majd karácsonykor körbeálljuk a fát, a csillagszórók szórják a szikrát, s izgalommal
találgatjuk, vajon mit rejtenek az ajándékcsomagok. Jó érzés, ha adni tud az
ember másoknak. Ez lehet a szeretet
alapja, és ez az önzetlen, segítőkész
hozzáállás viheti előre a világot, a közösségeket, de a családokat is.
Antoine de Saint-Exupéry „A kis Herceg” című könyvében a találkozás és a
várakozás öröméről ezt írja:
„Jobb lett volna, ha ugyanabban az
időben jössz. Ha például tudom, hogy
délután négykor érkezel majd, én már
háromkor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. Négykor már tele leszek izgalommal és aggodalommal, fölfedezem,
milyen drága kincs a boldogság. De ha
csak úgy akármikor jössz, sosem fogom tudni hány órára öltöztessem
díszbe a szívemet.”
Én kívánom Önöknek, hogy minél előrébb halad az idő, legyenek annál boldogabbak, s fedezzék fel, milyen drága
kincs a boldogság.
Rising Károlyné polgármester

