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Elhunyt bányásztársaikra emlékeztek
Ha munka után egyikünk többé nem
jőne fel, zokogja el fájó szívünk: pajtás, Szerencse fel!... – szólt az egykori
társak előtt tisztelgő bányászdal a helyi dalkör előadásában a vértessomlói
temetőben, ahol lélekharang jelezte a
Szent Borbála napi megemlékezést.
Rising Károlyné, Várgesztes polgármestere, akinek édesapja a régi XX-as
aknán volt lőmester, személyes emlékeit osztotta meg a jelenlévőkkel. Milyen mélyre szállnak le? Meleg, vagy
hideg van a föld alatt? Milyen nehéz a
szívlapátnyi szén? Szabad-e beülni a
csillébe, s ha tilos, akkor kipróbálták-e
valaha? – idézte fel a gyerekkori kíváncsiskodó kérdéseiket, s édesapja mosolygós, meleg barna tekintetét, amikor így felelt: a bánya nem
kislányoknak való... Sokszor láttam
fáradtnak, de gyakrabban vidámnak.
Minden napért hálás volt. Csend akkor volt a házban, ha sújtólégrobbanásról, vagy más szörnyűségről értesültünk. Hallgattuk a rádiót és
szüleink példáját követve imádkoztunk, reménykedtünk...
A polgármester az ünnepségen köszönetét fejezte ki Tóth László és bányásztársai részére, akik a várgesztesi
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gyerekeket több alkalommal vitték el
Bányászati Múzeumokba, s mindent
megtesznek azért, hogy a felnövekvő
nemzedék is megismerje a bányászszakmát, megőrizze a bányászgyökereket.
A múltidéző, hősi halált halt bányászok és embert próbáló hivatás emléke
előtt tisztelgő gondolatok után Encz
Attiláné önkormányzati képviselő
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ezekkel a sorokkal kérte a kegyelet virágainak elhelyezésére a jelenlévő településvezetőket, az oroszlányi, környebányai, várgesztesi, vértessomlói bányász
szakszervezetek képviselőit:
Uram! Adj nekik szárnyakat, hogy repülhessenek... ne legyen a föld gyomra többé béklyó testükön... adj nekik
fehér leplet, s a gondtalanság kék habjait, hogy elűzzék a feketeséget...

Agapé – idén Környe volt a házigazda
Agapéra gyülekeztek december első hétvégéjén a környei Közösségi és Tájházban a település Római Katolikus Egyházközsége, a Háromkirályok Alapítvány, az egyházkerülethez tartozó másik két falu, Várgesztes és Vértessomló gyülekezeteinek képviselői, valamint polgármesterei.
Rising Károlyné, Várgesztes polgármestere egy évvel ezelőtt azt a reményét fejezte ki, hogy béke lesz a falujukban, a
vasárnapi agapén pedig örömmel számolt be róla, hogy valóra vált: nincsenek pereskedések, együtt dolgozunk. Köszönöm az egyháznak, Sándor atyának az együttműködő napokat és perceket. Ennél rosszabb évünk ne legyen! – szólt az
idei kívánsága.
Az Agapé további részében Tremmel Kata és Popovics Milán adott képes ízelítőt a három település egyházi, illetve közös
szervezésű rendezvényeiből, valamint az ifjúsági hitéletből, melynek egyik legfontosabb pillére, hogy megismertessék
egymással a különböző településeken élő gyermekeket, s biztosítsák számukra a lehetőséget a kapcsolattartásra.

Dr. Babos Csaba ügyvéd e havi ingyenes jogi tanácsadását Várgesztes
lakói részére január 10-én, 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: Ádvent 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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A 2016. év Várgesztesen
Advent idején nem csak személyes életünk átgondolása történik. Az évvége közeledtével számba vettem községünk
2016. esztendejét. Az év is tele volt várakozással. A falu fejlesztését érintő Európai uniós pályázatokra készültünk. Itt
a területi Operatív Programokhoz (TOP) lehetett csatlakozni és 100 %-os támogatásra pályázni.
A mindennapi önkormányzati munka mellett képviselőtársaimmal és a Hivatal dolgozóival 2 nagy témát készítettünk elő. A Vízrendezés témájában olyan tanulmányterv
készült 2016-ban, amely az egyik legégetőbb problémát
dolgozta fel: az övárok rendszert, a vízlefolyásokat és akadályaikat, valamint a hiányok miatti rossz állapotú utakat.
Szerencsére be tudtuk adni az igényünket, azonban döntés
csak 2017. tavaszán várható.
A falunkat érintő megyei Turisztikai programhoz mi egy
Ökoturisztikai központ kialakítását készítettük elő, amelyre csak tavasszal tudunk pályázni.
Mindennap visszatérő kérdés: Mi lesz az állami tulajdonú
Gesztesi várral? 2015-ben Kormány határozat alapján bekerült a Nemzeti Várprogramba a felújítandó várak II. ütemébe másik 33 vár mellett. 2016-ban nagyon kevés mozgást tapasztaltunk a Vár körül, és sok-sok kitérő választ
kaptam. 2016. december 15-én a Kormány megváltoztatta
eredeti rangsorolását és jelentősen csökkentette az érintett
várak számát. A felülvizsgálat idején komoly lobbi tevékenységet folytattunk a 700 éves várunk érdekében.
A hitelesség érdekében idézek a Gesztesi várat érintően az
1773/2016.(XII.15.) Korm. határozatból: A Kormány „4.

Betlehemes ház a kertben
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egyetért….. a várgesztesi várnak a felülvizsgált Nemzeti
Várprogram keretében történő fejlesztésével.”
Az EU-s pályázat mellett hozzárendelt állami költségvetési
tétel 2018-ban van nevesítve a Kormány határozatban. A
Nemzeti Kastélyprogramok folyamatosan valósulnak meg,
a kiemelt várak, mint Esztergom, Visegrád, Gyula, Eger,
Sopron és Diósgyőr – 2017-ben fejeződnek be. Utána nyílik
lehetőség a listában megmaradt 13 magyarországi vár fejlesztésére.
Önkormányzatunk anyagi helyzete, költségvetése évek óta
stabil, amit az állami normatíva mellett - főleg a Villaparknak köszönhetően - az idegenforgalmi adók által érünk el,
valamint a meggondolt, takarékos gazdálkodással. Várgesztest nem érintette az adósság konszolidáció. A Belügyminisztérium évek óta ír ki pályázatokat, ami korábban
sikertelen volt falunk szempontjából. 2016-ban 100 %-os
támogatással, szigorúan meghatározott témára nyújtottunk be igényt és kérelmünkre 9,975.000 Ft-ot kaptunk decemberben. Ezt a Horgásztótól a Hivatalig járda felújításra
tudjuk 2017-ben fordítani. A munka megkezdése előtt
„utca megbeszélést” tartunk – a kapubejárók biztosítása és
más technikai dolgok miatt – úgy, mint a Vár utcai veszélyelhárító kátyúzás előtt.
Várgesztesen folytatódtak a megszokott programok azzal
a különbséggel, hogy mindegyiken megnövekedett a szervezők és a résztvevők száma is. Köszönöm mindenki aktív
részvételét, segítő támogatását!
EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET kívánok a falu lakóinak s bízom benne, hogy az együtt elért sikerek folytatódnak 2017-ben! 			
Rising Károlyné polgármester

Két krampusszal érkezett a Mikulás
Télapóval és két krampuszával tölthették a délutánt december
6-án a várgesztesi fiatalok. Az önkormányzat mikulásprogramjára a falu százegy, 14 évnél ifjabb lakója volt hivatalos.
A hangulatot az óvodások német és magyar dalai alapozták
meg a jelenlévő szülők és nagyszülők örömére, majd, amikor az
iskolások is bekapcsolódtak a vidám műsorba, megérkezett a
fehérszakállú is, elmaradhatatlan két ördögének kíséretében.
De ezek az ördögök igencsak jóindulatúak voltak, hiszen nem
győzték a Mikulás kezébe adni a finomságokkal tele csomagokat, nem csoda, hogy a zsúfolásig megtelt faluházban ekkor ért
tetőfokára a hangulat.

Több mint egy hétig dolgozott Almási István
várgesztesi lokálpatrióta azon az installáción,
amit karácsony előtt kerestek fel egy napfényes
délelőttön a falu óvodásai és iskolásai.
A gyerekek ámulva nézték a betlehemes házat és
a szent családot ábrázoló bibliai témát, ami pont
kapcsolódott aznapi elfoglaltságukhoz, hiszen a
legkisebbek Mária történetét dolgozták fel az
óvodában.
A vendéglátó egyéb meglepetéssel is szolgált, hiszen vándornak öltözve énekeltette meg fiatalokat, nem beszélve a szaloncukorról, amiből mindenkinek jutott az adventi látogatáson.

Várgesztes honlapja jelenleg technikai okok miatt nem elérhető!
Szíves elnézését és türelmét kéri az Önkormányzat
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Christkindl találkozó másodszor

Lass die Christkindl eini? – Beengedik
az angyalokat? – hangzik fel sváb hagyományok szerint a kérdés a mai napig december 24-én várgesztesi otthonoknál, hiszen a településen régi
hagyomány, hogy 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, aminek a végén
a házigazda ropogós papírbankókkal
hálálja meg fáradozásukat.
Ezt a hagyományt kívánta a falu határain túl is megőrizni, megőriztetni a
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Várgesztes, amely tavaly szervezte
meg első alkalommal a megyei Christkindl találkozót, s akkor Pillmann Jó-

zsef elnök reményét fejezte ki, hogy a
másodikra még többen érkeznek. Az
idei jelentkezések száma sajnos nem
igazolta az elnök várakozásait, de az
öt csoport így is olyan szívmelengető
örömet szerzett a vendégeknek, amilyet valóban csak Szenteste élhetnek át
az azokon a településeken élők, ahol
őrzik ezt a szép hagyományt. Várgesztes mellett ilyen Vértessomló,
Kecskéd és Tarján, így ők sem hiányozhattak a találkozóról, s a szervezők megkülönböztetett figyelemmel
köszöntötték a szomódi iskolásokat,
akik csupán pár hete öltötték első alkalommal magukra a Christkindl viseletet, s tanulták meg a német nyelvű
strófákat, dalokat.
Népes csoporttal léptek színre a várgesztesi betlehemezők, akiket a dalkör
tagjai készítenek fel évről évre. A faluban ugyanis annak érdekében, hogy
minden házhoz eljussanak, két Christ-

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 először 2008-ban érkezett Gödöllőre. Innen jut el az ország távolabbi részeibe.
Tatabánya és térségében idén is Héregen, a katolikus templomban gyulladt meg először a Szeretet Lángja december 16-án. A térségi települések polgármesterei, felekezetei, közösségei innen
vitték haza településükre. Várgesztes képviseletében Rising Károlyné polgármester vette át és
vitte haza falujába.
Mi a betlehemi láng? Jelkép, a szeretet jelképe!
Minél több embernek adunk a lángból, annál
nagyobb lesz a fény, annál több fény jut. Minél
több emberre terjesszük ki szeretetünket, annál
több szeretetben lesz részünk nekünk is –
mondták a szervezők.

kindl csapat indul útjára december 24én. S hogy a találkozón bemutatott
műsor még hitelesebben tükrözze a
Szenteste hangulatát, előadásuk végén papírpénz ütötte József markát a
vendéglátók polgármesterétől. Rising
Károlyné a nagyjából egy órás színpadi műsor zárásaként, a szíves vendéglátás előtt a gyerekek, fiatalok, felkészítők munkáját, hagyományőrzését
megköszönve a sokszínűségre hívta
fel a figyelmet. Hiszen, bár a népszokás
gyökerei ugyanonnan erednek, valamennyi betlehemező előadása különbözött a másikétól: szövegben, kiejtésben, dallamban, viseletben, eszközökben és előadásmódban is. Az viszont
közös volt bennük, hogy ismét szép
emléket szereztek a házigazdáknak,
vendégeknek egyaránt, amit megőrizhetnek a következő találkozóig.

