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Hatalmas volt a 15. disznó
Ma még vitatott, hogy a pasztell melyik műfajhoz tartozik: a festészethez,
vagy grafikához. Ahhoz viszont kétség sem férhet, hogy a nyergesújfalui
Szample Krisztina művésztanár szemet gyönyörködtető pasztellképei mindenkit magukkal ragadtak a várgesztesi Faluházban. Olyannyira, hogy
Rising Károlyné polgármester be is jelentette: két alkotás máris elkelt. Az
egyik, a kifejezetten a kiállításra készített, a gesztesi várat ábrázoló új gazdája az önkormányzat lesz, egy másiké pedig ő magánszemélyként.
Mindig csodálattal adózom azoknak,
akik látják, amit mi látunk, és meg
tudják örökíteni, hogy akkor is láthassuk, amikor nem vagyunk ott.
Hatalmas érték, ha valaki így születik,
ilyen szorgalmasan készül, az életét
erre áldozza, és örömet szerez nekünk
– fogalmazta meg gondolatait a pol-

gármester a megnyitón, s elárulta,
hogy ő már napokkal korábban „megleste” az alkotásokat és csak ámult
hosszú percekig.
Szample Krisztina alkotói tevékenységét grafikával kezdte, művészeti vezetői igyekezték a festészet felé terelni,
amihez – mondta el a megnyitón – tökéletes a pasztell technika, hiszen megmarad a grafikai vonalvezetés, a szerkesztett rész, ugyanakkor a foltok
használatával már egy kicsit áttér a
festészetbe, ezért nagy kedvence. A
mai magyar pasztellművészek legjobbjai képezték: két kurzuson vett
részt Pósa Edénél, és Harsányi Zsuzsától is nagyon sokat tanult.
A várgesztesi kiállítás három helyi témájú alkotása fotóról készült, a képről és a tájban festésről, azok szépségéről, nehézségeiről így fogalmazott:
sok olyan képem van, aminek a vázla-

2017. ápr. 8-án a Horgásztó környékén nagytakarítást végez a Horgászegyesület!
Ápr. 22-én Szemétszedési akcióra kerül sor Almási
István képviselő úr vezetésével. Találkozás a Faluház előtt!

ta a természetben készült és otthon
fejeztem be, és van olyan is, ami a tájban készült. Más a fűben, a szélben, a
napsütésben, az árnyékban festeni...
Sokkal nehezebb a tájban benne élve
kimetszeni azt a felületet, amit a képen meg akarok jeleníteni. Egy fotónál
már adott ez a kimetszés, de az a környezet, amiben végül az ember elkészíti, a tájhoz képest egy rideg belső
tér. És a fotó sokat csal a színekkel, árnyékokkal, kicsit át kell ültetni másik
színvilágba. Tehát nem könnyű fotóról sem festeni, a tájban viszont fel kell
venni azt a ritmust, a lélegzetet, a levegőt, a fényt, a meleget, együtt kell élni
a természettel. Azok a képek sikerülnek jól plein air-ben (szabadban való
festés), ahol az ember át tudja magát
adni ennek az isteni atmoszférának...

A Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodás Nonprofit
KFT bonyolításában 2017. ápr. 21-én, pénteken 06
órától lesz a LOMTALANÍTÁS!
Részletekről a postaládákba dobott lapon adunk
hírt.
Önkormányzat

Dr. Babos Csaba ügyvéd havi ingyenes jogi tanácsadását Várgesztes lakói részére
április 11-én, kedden 16 órától tartja a Faluházban.
Előzetes időpont egyeztetés szükséges dr. Balázs Gabriellával a
06/20-462-5993-as telefonszámon. Egyeztetés híján az ügyfélfogadás elmarad!
GESZTESI KRÓNIKA • Közéleti és információs havilap • Lapalapító és kiadó: Várgesztes Község Önkormányzata,
2824 Várgesztes, Arany J. u 47. • Felelős kiadó: Rising Károlyné polgármester • Főszerkesztő: Salamon Gyöngyi,
e-mail: salamongy@t-email.hu • 20/9611-833 • Hirdetésfelvétel: 20/9611-833 • Lapzárta: minden hónap 8. napja.
Megjelenik havonta 230 példányban.
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Komoly eredmény, ha egy település
közösségi összejövetelén a polgárok
harmada részt vesz, márpedig ez történt, amikor a 600 fős Várgesztes disznótoros vacsoráján közel 200-an tették tiszteletüket.
Tizenötödik alkalommal fogtak össze
a hagyományőrzők és segítőik, hogy
óvva a nemzetiségi szokásokat, igazi
sváb disznótor keretében mutassák be
az őseiktől örökölt fogásokat a gyerekeknek és az érdeklődőknek.
Az előkészületek alaposságát mutatja,
hogy már csütörtökön megkezdődött
az alapanyagok beszerzése, előkészítése, ami pedig az asszonykezek szükségességét illeti, annak mi sem jobb bizonyítéka, mint hogy 528 krumpligombócot gyúrtak és főztek meg péntek
délután, majd szombaton egész nap a
konyhában sürgölődtek.
Korareggel érkezett az önkormányzat
támogatásával vásárolt 185 kilós sertés, és tüstént munkához látott a
Schaffer Márton vezette csapat, amelyben most is ott volt a 85 éves Schalkhammer Feri bácsi, aki a kezdetektől
aktív részese az eseménynek.
84 kg kolbász, majd ugyanennyi hurka feküdt délre az asztalokon, forrt a

több mint 100 liter zamatos orjaleves,
rengeteg hússal és burgonyagombóccal gőzölgött a toroskáposzta, miközben a faluház munkatársai rendezték
a sportcsarnok asztalait.
Öt órára meg is telt a terem, ahol Rising Károlyné polgármester köszöntötte a megjelenteket, köztük a képviselő-testület tagjait, valamint a vértessomlói és környebányai nyugdíjas
bányászok képviselőit.
Mint azt Várgesztes első embere beszédében kiemelte: nincsen olyan hónap kicsi falunk életében, amikor a
hagyományőrzők ne tevékenykednének önzetlenül, mindannyiunk érde-

kében. Lelkes csapatuk sorra veszi a
vidám és olykor szomorú eseményeket. Arra törekszenek, hogy ezeken
leginkább a régi időktől megszokott
programok, rítusok, énekek és ételek
elevenedjenek fel. Céljuk, hogy a hagyománnyá nemesült dolgokat mindenki megismerje és érezze át az adás
örömét.
A nyitógondolatokat aztán a hamisítatlan sváb disznótor finomságai követték, a jó hangulatról pedig a Német
Kultúregyesület Dalköre, a Német Nemzetiségi Felnőtt és Gyermek Tánccsoport, valamint a Várgesztesi Vagányok zenekar gondoskodott.
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Férfiak terítették
az asztalokat

Asztalokat terítettek, disznótoros étkeket, süteményeket szolgáltak fel a helyi és gesztesi férfiak a
vértessomlói Bányász Nyugdíjas Szakszervezet székházában, miközben társaik az ajtóban várták a közösség hölgy tagjait és vendégeit, akik között ott voltak az Életet az Éveknek Szövetség képviselői is.
Mindebből látszik, megadták a módját a nőnapi eseménynek.
Mint azt köszöntőjében Igó István polgármester elmondta, a Nemzetközi Nőnap az egyszerű, de mégis
történelmet alakító hölgyek napja, ami azt a küzdelmet eleveníti fel, melyet a nők évszázadokon át vívtak azért, hogy a társadalomban egyenlő jogokkal és
lehetőségekkel élhessenek.
Az emelkedett gondolatokat követően több meglepetés is várta a jelenlévőket, hiszen Hartdégen József
ex-polgármester egy verssel kedveskedett, majd a szivárvány minden színét felvonultató primula csokrokat adtak át az ünnepelteknek.
A délután további részében társalgással, beszélgetéssel, az emlékek felidézésével töltötték idejüket fehér
asztalnál a hölgyek és vendéglátóik.
A nőmozgalom 1857. március 8-án indult útjára amerikai nők demonstrációival, akik a rossz munkakörülmények, és az alacsony fizetések ellen tiltakoztak.
A XX. század elején még mindig élő volt ez a probléma, ezért a nők kiszolgáltatott helyzetén akart változtatni Clara Zetkin, akinek javaslatára 1910-től
rendszeresen megünnepelik a nőnapot.
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Az apróságok a forradalomra emlékeztek

Lazók Zoltán polgármester és Beck Ferenc, az OSE elnöke köszöntötte a környék polgármestereit, alpolgármestereit – köztük dr. Balázs Gabriellát Várgesztesről és Igó Istvánt Vértessomlóról -, akik a konferenciateremben elsőként az új
sportcsarnok építésének előzményeivel, majd a kivitelezés folyamatával ismerkedtek meg.
Ami napjainkat illeti – mint elhangzott – igencsak ki van használva Oroszlány új büszkesége, hiszen a március 10-12. közötti hétvégén tíz mérkőzésnek adott otthont a különböző korosztályok csapatainak, hétköznapokon pedig reggel nyolctól,
este 9-ig folyamatosan edzenek az együttesek, nem beszélve az
egyéb rendezvényekről.
A tájékoztatót követően a településvezetőket és helyetteseiket
végigvezették az épületen, majd megtekintették az OSE LionsSMAFC mérkőzést, amit 107-65-re nyertek meg a hazaiak.

Óvoda április:

04. Családsegítő tavaszi szöszmötölője
11. Húsvéti szöszmötölő
12. Régi szokások és hagyományok-Locsolkodás és
nyuszivárás
21. Kirándulás a Fényes Tanösvényhez
27-28. Óvodai beíratás

Nemzeti színű zászlókkal, kokárdákkal érkeztek a
várgesztesi óvodások és alsós iskolások a falu főterén lévő
hősi emlékműhöz, hogy a hagyományoknak megfelelően
ott emlékezzenek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire.
Az ünnepségen Petőfi Nemzeti dala is elhangzott, majd ezt
követte a verses, dalos összeállítás, közte Szűcs Imre, A katonák című versével, melynek első versszaka igencsak illett
a kicsikhez: A katonák, a katonák, ők is voltak gyerekek,
ezért védik úgy a hazát, mint a játszótereket.
Végül a gyerekek az emlékmű talapzatánál elhelyezték kézzel készített nemzetiszínű zászlóikat, leróva tiszteletüket a
nagy elődök előtt.
Mint az emlékezetes, 169 évvel ezelőtt Petőfi 8 óra körül a
Pilvax-kávéházba ment március 15-én, hogy társaival találkozzon. Itt Jókai felolvasta a 12 pontot és a proklamációt. Petőfi elszavalta a Nemzeti dalt. Innen indultak el az
előzetes megállapodás szerint először a jogi egyetemhez az

Egyetem utcába. Innen az Újvilág utcai orvosi egyetemre
mentek, félbeszakították az egyetemi előadásokat. Ekkor
már nemcsak az ifjúság vette őket nagy tömegben körül,
hanem az utcáról is nagy közönség csatlakozott hozzájuk,
mely nőttön nőtt.
Délelőtt a tömeg Landerer és Heckenast könyvnyomdájához vonult a Hatvani utcába. A nyomdatulajdonost a kikiáltott tizenkét pontú program és Petőfi költeményének cenzúra nélküli kinyomatására szólították fel, ellenállásának
esetén az el nem kerülhető kényszerítést helyezvén kilátásba. Míg a nyomtatás tartott, Petőfi, Jókai, Vasvári, Egressy
és Irányi beszédet intéztek a néphez.
Délután kiszabadították Táncsicsot, a nép önkezeivel vontatta át kocsiját Budáról a Nemzeti Színház teréig – így
kezdődött a forradalom, aminek üzenetei és tanulságai
máig hatnak, s ami meghatározó eseménnyé vált nemzeti
ünnepeink sorában.

Iskola:

A kopjafánál emlékeztek

Az óvoda és az iskola közös programjai:

Nincsen Várgesztesen az 1848/49-es forradalom és
szabadságharcnak emléket állító szobor, illetve emlékmű, ezért gondolta a lokálpatrióta Almási István, hogy saját telkén pótolja a hiányt.

20-21. Iskolai beíratás

22. Tavaszi udvarrendezés - Egy gyerek egy palánta
24. Kisállat bemutató

Április 29. Főzőverseny

Április 30. Horgászverseny

8.00 Zenés ébresztő a Várgesztesi Vagányok
közreműködésével
13.00 Főzőverseny
Nevezni csak előzetesen lehet Almási Istvánnál:
06/20-376-77-07
Nevezési díj: 1.500 Ft.
Tűzifát biztosítunk
Gyerekeknek ingyenes légvár
Mindenkit szeretettel várunk!

Jelentkezés 6.30-tól a Gesztesi tónál
(Minden várgesztesi nevezhet, nem csak tagok.)
Nevezési díj - Felnőtt: 2.000 Ft.
Gyerek: ingyenes
Kezdés: 07.00 óra
További információk: Pillmann Imre:
06/20-345-48-13

Az elhatározást tettek követték, és 2014 tavaszán
elkészült az a kopjafa, amelynél nemzeti ünnepünk
alkalmával negyedszer rótták le tiszteletüket a település polgárai.
Amint azt az egyébként települési képviselői tisztet
betöltő kezdeményező megígérte: bár az emlékművet magánterületen alakították ki, kapujuk az emlékezők előtt akkor is nyitva áll, ha ők nem tartózkodnak otthon.

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

