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Várakozás
November utolsó vasárnapján kezdődött meg az advent, a karácsonyra
való lelki felkészülés négy vasárnapon
át tartó időszaka. A katolikusok ilyenkor böjttel, bűnbánattal és jócselekedetekkel készülnek Jézus születésének
ünnepére.
Az adventi készület hagyománya a 4.
századból ered, amikor a vízkeresztkor tartott keresztelések előtt háromhetes előkészületi időt tartottak. A következő században ez a várakozás
átalakult: a keresztények már a karácsonyra, Jézus születésének ünnepére
készültek az ünnepet megelőző hat
héten keresztül. Ez rövidült le a négy
vasárnapon átívelőadventre. A hagyományos adventi koszorú - melyet há-
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rom lila és egy rózsaszín gyertya díszít -, a közös karácsonyvárást segíti,
melyet nemcsak a templomban, hanem a családokban és más közösségekben is elkészítenek. A gyertyák színe szimbolikus jelentőséggel bír: a lila
a bűnbánatra, a rózsaszín az örömre
utal.

egyet közülük. Mikor a kisfiú felnőtt,
nem felejtette el édesanyja meglepetését, és üzleti vállalkozásba kezdett.
Olyan naptárt szerkesztett, amelyen
huszonnégy ablakocska mögé egyegy darab csokoládé vagy cukorka
volt elrejtve, s ezek csak a spaletták kinyitása után váltak láthatóvá

Az adventi naptár használatának népszokása 1900 körül kezdődött, kialakulása egy német édesanyához kötődik, akinek kisfia már hetekkel az
ünnep előtt türelmetlenkedett a várvavárt és megszokott karácsonyi ajándékok miatt. Az édesanya ezért érdekes és meglepő játékot talált ki gyermeke számára: egy kemény papírlapot huszonnégy részre osztott, mindegyik részre rátűzött egy-egy darab
csokoládét, majd megengedte, hogy a
gyermek minden este megegyen egyet-

Sajnos napjainkban a csöndes, meghitt
ünnep színes fényekben sziporkázó,
hangos vásárlási lázban égővé változott. A világ, az élet s benne az összes
ünnep elanyagiasodott, a hagyományok lassan elfelejtődnek. Advent idején a várakozás helyett készülődnek
az emberek; sokan egyik üzletből a
másikba rohannak. A szeretet mértékét az ajándék értékével próbálják helyettesíteni. De ez soha sem sikerülhet,
mert szeretetet pénzen venni nem lehet!
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Értesítés
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes értesíti a falu lakosságát, hogy
2017. január 08-án vasárnap
a szentmisét követően kerül sor a Hősi Emlékműnél a
hagyományos megemlékezésre.

Frohe Weihnachten und ein
gesundes Neues Jahr Wünscht
Euch die Deutsche
Minderheitenselbstverwaltung
Gestitz
Dr. Babos Csaba ügyvéd e havi ingyenes jogi tanácsadását Várgesztes
lakói részére december 13-án, kedden 16 órától tartja a Faluházban.
Előzetes időpont egyeztetés szükséges dr. Balázs Gabriellával a
06/20-462-5993-as telefonszámon.
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Adventi koncert
Koncerttel köszöntötték Advent első vasárnapját a katolikus templomban, amely zsúfolásig megtelt vendégekkel. A
dallamok, énekek felcsendülése előtt a résztvevőket
Pillmann József, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes elnöke Friedrich Wilhelm Kritzinger „Es ist Advent”
című, az adventi hangulatot idéző, csendet, békességet
megjelenítő versével köszöntötte. A költő alkotásában megjelent az őszre jellemző virágok elnyílása, a költöző madarak elrepülése, az ég színének szürkére váltása, majd a
gyertya lángja, amely jelzi: Advent van!
A várakozás időszakának kezdetén nagy sikerrel léptek a
közönség elé a várgesztesi diákok, a baji és nyergesújfalui
Német Nemzetiségi Dalkör, a nyergesújfalui Barátság Kör
Egyesület Hagyományőrző Népdalköre, valamint a
várgesztesi Német Kultúregyesület Dalköre tagjai, s öltöztették ünnepi díszbe a lelkeket. Nagyon jó érzés, hogy egy
kis faluban ennyien szeretik és művelik a zenét – hangzott
el a Várgesztesi Zeneiskola diákjainak hangszeres produkcióit követően.
Bárdos Imre harmonika, Cseke Bendegúz klarinét,
Hartdégen Anna gitármuzsikájával varázsolt, s két kis
trombitás fiú előadása előtt Sági Richárd karnagy büszkén
jelentette be, hogy november 25-én a megyei zeneiskolák
rézfúvós fesztiválján és versenyén Kovács Levente az 1-es
korcsoportban ezüst, Marx Péter István pedig a 2-es korcsoportban arany minősítést ért el.
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Jószívűek a gyerekek a faluban
Idén is nagy volt az érdeklődés Várgesztesen a
Márton napi ünnepég kapcsán, hiszen aki ezen a
napon libát nem eszik, az egész évben éhezik –
tarja a mondás, így már november közepén
megkezdődtek az előkészületet az óvodában,
ahol szüleikkel kézműveskedtek az apróságok.
A másnapi programra ugyancsak sorra érkeztek
a szülők, nagyszülők, a gyerekek pedig hatalmas lelkesedéssel álltak a közönség elé. A legkisebbek énekkel, körjátékkal és egy rövid előadással örvendeztették meg a vendégeket. Ezen kívül
bemutatták Szent Márton történetét, amikor
félbevágta köpenyét, s a felét magán hagyta, a
másik részét pedig odaadta egy koldusnak, bizonyítva jószívűségét.
A műsor végén, az óvodások kettétörték kekszeiket és megosztottak idősebb társaikkal, majd az
eseményt megkoronázva, közös sétára indultak
a családtagok, pedagógusok segítségével készített lámpásokkal a sportcsarnokban.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes támogatásának köszönhetően a felnőtteket
forralt punccsal, a kicsiket teával, s természetesen libazsíros kenyérrel látták vendégül a hagyományőrző esemény zárásaként.
A Márton nap a 40 napos adventi böjtöt megelőző utolsó nap, amikor a jóízű és gazdag falatozás, vigasság megengedett. Ezen a napon
rendszeresek voltak a lakomák, bálok, vásárok.
Ma is sok helyen táncos mulatságot csapnak,
ahol az asztalról nem hiányozhat egy libafogás
és az újbor.

Betlehemi Szeretet Láng a településen
A Szeretet Lángja Betlehemből, Jézus Krisztus
születésének helyéről indul Európába. A Születés Templomában égő örökmécsesről származó
lángot repülővel hozzák Bécsbe, ahol az egyes
országok nemzeti cserkész-küldöttségei veszik
át és juttatják el saját hazájukba. Magyarországra a lángot először 2008-ban hozták Gödöllőre. Innen jut el az ország távolabbi részeibe.

Várgesztesen 2016. december 18-án,
vasárnap, 08:30-kor fogadják
a lángot a katolikus templomban

A Betlehemi Láng mindenkihez szól. Megtanít
arra, hogy a békét, ugyanúgy ahogy a lángot,
embertől emberig kell továbbadni. A láng a karácsony szellemiségét szimbolizálja. Óvni, táplálni kell, hogy ne aludjon ki, ahogy a békét és a
szeretetet is az emberi szívekben.

Várgesztes honlapja jelenleg technikai okok miatt nem elérhető!
Szíves elnézését és türelmét kéri az Önkormányzat
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Köszöntötték Várgesztes szépkorú lakóit

Közel 170 meghívó invitálta szombaton Várgesztes 60 év feletti lakóit a település hagyományos, idősek napi rendezvényére.
A Faluházban Rising Károlyné polgármester és a német nemzetiségi önkormányzat elnöke, Pillmann József üd-

vözölte a megjelenteket, majd az ünnepi gondolatokat követően a nemzetiségi dalkör lépett elsőként a színre.
Az évek alatt kialakult programra a
helyi csoportok, intézmények készülnek szórakoztató műsorral, így sorra
érkeztek az óvodások, az iskolások és
zeneiskolások, majd következett a

Idősnek lenni
Várgesztesen
Novemberben az egész ország köszönti az időseket.
Kisfalunkban is megálltunk egy közös önkormányzati ünnepi, beszélgetős délutánra, amely értük szólt és velük zajlott.
Ilyenkor az óvodások, iskolások, gyermek – és felnőtt tánccsoportok, a Német Kultúregyesület Dalköre ad műsort vacsora
előtt a Faluházban. Csillog a szemük a dédmamáknak, dédpapáknak, a nagyszülők és szülők is büszkén tapsolnak. Megható, amikor magyar és német nyelvű tréfás mondókával vagy
régi bálokon énekelt sváb dalokkal kedveskednek a szereplők.
Többen elmondták, hogy ifjúságukban ők is táncolták azt a
gyertyás táncot, amit Langner Kornélia tánctanárnő éppen
erre az alkalomra tanított be az ifjúsági tánccsoportnak.
Polgármesterként azt emelem ki, hogy mennyire fontos, hogy
Várgesztesen nincs elhagyott, elhanyagolt idős ember. A lakosság 30 %-a 60 év feletti. A WHO szerint 60-75 év közöttieket
idősödőknek, míg a 75 év felettieket idősöknek hívjuk. Itt meghívót kapnak az ünnepségre a 60 év feletti Várgesztesen élők.
Kisebb-nagyobb bajok (reuma, lábfájás, magas vérnyomás) ellenére elmondható, hogy szorgalmas, tevékeny folyamatos
munkavégzés miatt aktívak maradnak, nem állnak le a
szépkorúak. Mindenki műveli veteményesét, virágoskertjét, a
temetőt rendezi, néhányan a szőlőben is szorgoskodnak vagy
apró állatokat tartanak. A befőzést, a savanyúság eltevést, az
ünnepekre való felkészülést nem feledik, sőt folytatják szüleik
örökségét. Ilyen közegben élnek a falu fiataljai és szerencsére a
példa ragadós. Sokan nem tanultuk meg, miként kell igazi
gesztesi rétestésztát nyújtani. De itt az idő, hogy még ezt is
pótoljuk, kérdezzünk és lessük el a mozdulatokat addig, amíg

gyermek és felnőtt tánccsoport, végül
gyertyás tánccal ért véget a kulturális
bemutató.
Az is hagyomány, hogy az eseményen
az önkormányzat vendégül látja Gesztes szépkorú lakóit, akik a sportcsarnok megterített asztalainál töltötték a
délután további óráit.

van kitől tapasztalatot szerezni.
A nagy családok, rokoni kötelékek, az összetartás nagy kincs.
Az idősebbek ragaszkodnak ahhoz, hogy saját házukba lakjanak, mert tudják, szükség esetén gyorsan jön a segítség rokontól, szomszédtól. Kevesen veszik igénybe a falugondnok
által házhoz szállított ebéd befizetési lehetőséget, még maguk
főznek megtermelt terményből.
Az idősödő gesztesiek a Hagyományőrző Klub legaktívabb tagjai. Missziójuk, hogy tényleges bemutatókkal (tollfosztás, szőlő szüret, gyümölcsszedés, kukoricatörés, disznóvágás, fánkkészítés, stb) lehetőleg mindent megmutassanak, és együtt
végezhessenek a gyerekekkel. A falugondnokon kívül ők azok,
akik számon tartják, hogy kit nem láttak a vasárnapi misén,
ki lehet beteg, ki szorulhat segítségre, kit kell felkeresni. A kialakult szokások miatt állíthatjuk, hogy biztonságban vannak időseink. Az ízületkímélő pilates tornán inkább az idősödők, mint az idősek vesznek részt, ezzel is biztosítva, hogy
később fognak gyermekeikre szorulni, mint elődeik.
Amiről még mindig kevés szó esik a generációk között, az a
háborús évek nyomorúsága, a kiszolgáltatottság elviselhetősége és azok a történelmi alkalmak, amiket az idősek átéltek.
Az idei ünnepség alkalmával megható pillanat volt számomra,
amikor egy asszony így szólt: „Köszönöm az Önkormányzat
anyagi támogatását. A felét a katolikus Karitasnak, a másik
felét a gesztesi templom orgona felújítására fogom adni. Újra
szépen fog zengeni a miseének és biztos örülnek majd a rászorulók.”
Másik személy azzal állított meg: „Ugye benne leszünk a Krónikában? Várjuk az újságot, mert azt a fészt mi nem értjük!
Azt sem tudjuk, hogy mi az.”
Ez legyen az egyetlen gondja a Várgesztesen élő szépkorúaknak!
Jó egészséget kívánok mindenkinek!

Rising Károlyné polgármester

