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Őrzik Bedy Sándor emlékét
Helybeli, várgesztesi és környei hívek jelenlétében szentelte
meg Gerendai Sándor csákvári esperes november 18-án azt
a síremléket Vértessomlón, amely a Resch Ottó esperes
munkássága előtti tisztelgés jegyében készült, s amely
mostantól az augusztus 13-án elhunyt Bedy Sándor plébános emlékét is őrzi.
A vasárnapi szentmise után a temetőben gyülekeztek a hívek, ahol Hartdégen Márton, a Vértessomlói Római Katolikus Egyházközség elnöke idézte fel ez év augusztus 11-ei
emlékeit, amikor a környei Plébánia szentelés és a Magyar
Szent Korona ünnepén reggel találkozott Sándor atyával:
láttam rajta, hogy nagyon sok energiával, igaz, kissé fáradtan készül az ünnepre, majd a nap végeztével megnyugodva, munkáját tisztességgel befejezve azt is láttam, hogy
megcselekedte, amit kellett. Akkor úgy váltunk el, hogy
egy hétre hazautazik családjához, kipiheni a fáradalmait.
Tisztességgel megszervezte a búcsúnkat is, nyugodt szívvel
utazott el pihenni. De sajnos nem csak egy hétre távozott
közülünk, hanem örökre… - fogalmazott, kiemelve hogy
Sándor atya a 19 évnyi szolgálata alatt mennyi mindent
tett Vértessomlóért, Várgesztesért, Környéért. Gondoskodott a betegekről, haldoklókról, adományokkal segített számos családnak, szegény embernek, amiért csak a szeretet és
köszönet szavaival emlékezhet meg róla.
A hívő ember Jézus Krisztusra figyel, és tudja, hogy akik
meghaltak, igazából nem halottak. A testük ugyan itt maradt, de ők élnek, és Istennél vannak. És amikor a hálánkat
kifejezzük nekik mindazért a sok jóért, amit általuk tett az
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Isten közöttünk, akkor az egyik legszebb emberi tulajdonság nyilvánul meg bennünk: a hála, a szeretet. Ez a szeretet
vezérelte a somlóiakat Ottó atya, és Sándor atya iránt –
folytatta a gondolatot Gerendai Sándor csákvári esperes, aki
a síremlék megszentelésekor Isten áldását kérte önzetlenségéért a sírköves Móricz Tiborra és Batin Péterre, valamen�nyi hozzájáruló segítőre, s mindazokra, akik a jövőben a
síremléknél imát mondanak lelkipásztoraikért.

Decemberi programok:
Adventi koncert: 2018. dec. 2. 15 óra
Falu Mikulás: 2018. dec. 6. 16:30
Christkindli találkozó: 2018. dec. 8. 15:00
Győriné Talabér Angelika koncert
gyerekekkel: 2018. dec. 16. 16:30
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A különböző társas vadászatok miatt a Vértesi
Erdő Zrt. közleményben tudatta, hogy mikor
tilos a Gerecse és a Vértes erdeiben sétálni, túrázni. November 23-a és 2019. február 28-a
között az erdészet területén erdőlátogatási korlátozások lesznek vadászati tevékenységek miatt. Ezen időszakban mind a Vértest, mind pedig a Gerecsét érintő, társas nagyvad vadászatokra lehet számítani.

Tisztel Várgesztesi lakosok!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni minden érdeklődőt,
hogy a Várgesztesért Közalapítvány Egyszerűsített Éves Beszámolója
megtalálható a www.vargesztes.hu oldalon.
Köszönjük eddigi egész éves segítségüket. Mindenkinek Békés Ünnepeket Kívánunk!
Várgesztesért Közalapítvány
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Advent, várakozás

a fenyőfa mellett. Inkább kimerítő teher, mintsem
boldogság a készülődés. Elillant a varázslat.

Az idén, nálunk már augusztusban beköszöntött az
adventi hangulat, a reményteli, édes várakozás. Persze
az Advent csak most, Krisztus születésének ünnepe,
karácsony előtt négy héttel kezdődik. Az időszak alkalmat kínál a megnyugvásra, az év értékelésére, s
arra, hogy megbocsássunk és szeressünk. Felidézhetjük kedves emlékeinket, és mesélhetünk szeretteinknek azokról is, akik régóta nincsenek velünk.

Pedig várni, álmodozni nagyon jó. A legszebb vágyakozást azok a családok élik meg, ahol hamarosan kisbaba születik. De akik építkeznek, vagy kardigánt
kötnek a család legkisebbikének, rétest sütnek a hazalátogató gyerekeiknek, ősszel tulipánhagymákat ültetnek, amikből csak hónapok múltán bújnak ki a
színpompás kelyhek, mindnyájan tudják, micsoda
szívderítő élmény a várakozás. A sejtés, hogy amiért
fáradoznak, az éppen olyan lesz, amilyennek szeretnék.

Hajdanán, amikor már tele volt mindenféle jóval a
kamra, a pince és a padlás, a földművelésből, állattartásból élő emberek behúzódva házukba a hideg elől,
ünneplőbe öltöztethették a szívüket. Volt idejük, hiszen az egész éves keserves munka után a tél volt számukra a szabadság. A férfiak szekérkét barkácsolhattak fiacskáiknak, az asszonyok rongybabákat varrtak
kislányaiknak, és hozzáláttak a sütéshez, főzéshez,
hogy illőn vendégelhessék meg a rokonságot.
Manapság, mindazok, akik eljárnak dolgozni, jó, ha
az ünnepnapokon együtt lehetnek a családdal. Lóhalálában vásárolják meg az ajándékokat, önmaguk készítette meglepetéssel mind kevesebben rukkolnak elő

Ezért örvendeztünk mi is már a nyár végén, amikor a
férjem hozzáfogott, és az öreg kredenc lecsiszolására,
lazúrozására fordította minden szabadidejét. A vénséges vén szekrény több mint nyolcvan éven át szolgált
becsülettel, tanúja volt három generáció örömének,
bánatának. Embertelenségnek tartottuk, hogy tűzifaként végezze. Hanem most, immár teljes pompájában
- meggyőződésem -: őkelmét tekinti majd a vendégsereg az idei karácsonyunk fénypontjának.
Négyessy Zita
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Rock szombat
Szinte napra pontosan nyolc évvel ezelőtt lépett utoljára
hazai közönség elé a Hangszóró együttes. November 24én azonban újra dübörgött a rock a várgesztesi faluházban, ahol a keményebb zene hívei ismét összejöttek egy
közös fellépésre, közös zenélésre.
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te meg a ház falait. Schlapak Péter gitár, Rizing János gitár, Maróti Ádám basszusgitár, Valakovics Gábor dob,
Riesing István ének lépett a több mint száz barát, ismerős
elé. Igazi „életmű” koncertet láthatott a közönség, hiszen
a 19 elhangzott szám felölelte az együttes másfél évtizedes
történetét, valamint ezek között megszólalt az a négy
nóta is, amelyek kislemez formájában hamarosan megjelennek, és stúdiumunkái jelenleg is tartanak.

Kezdésként a közelmúltban megalakult formáció, a B-oldal’ alapozta meg a hangulatot. A csapat elsősorban a 70’es, 80’-as évek magyar klasszikusainak előadásával okozott örömet a jelenlévőknek, már csak azért is, mert a
szólólógitárt a rendezvénynek helyet adó faluház vezetője,
Geiszt Róbert pengette. Nem egyszer bravúros szólóit kiválóan kísérte Kemmer Róbert (basszusgitár) és Tanka
Balázs (dobok), nem beszélve Wachter Csaba billentyűjátékáról, s a frontember Danyi Attila énekéről.
A rövid átállást követően aztán kőkemény rock remegtet-

2018 októberében a fogyasztói árak átlagosan 3,8%-kal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. Az elmúlt egy
évben a járműüzemanyagok és a dohányáruk ára nőtt jelentős mértékben – áll a KSH gyorsjelentésében.
Az élelmiszerek ára 4,6%-kal emelkedett, ezen belül az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, gyümölcs)
20,5, a liszté 7,6, a kenyéré 5,5%-kal magasabb, a cukoré 20,2%-kal alacsonyabb lett. A szeszes italok, dohányáruk ára
átlagosan 5,1%-kal nőtt, ezen belül a dohányáruké 7,3%-kal. A háztartási energia 1,3%-kal drágult, ezen belül a palackos gáz 12,7, a tűzifa 9,5%-kal. A járműüzemanyagokért 16,2%-kal kellett többet fizetni, mint tavaly októberben.
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A szépkorúak napja

Több mint 170 meghívót dobtak postaládákba a faluban,
ünnepségre invitálva a település 60 év feletti lakóit. Várgesztes szépkorú polgárait köszöntötték a közösségi programon a faluházban, akiket elsőként Rising Károlyné polgármester és Pillmann József, a nemzetiségi önkormányzat
elnöke üdvözölt.
- Nagy kérdés, hogy ki az idős, az idősebb és van-e ezen mit
ünnepelni? Én ma azokat köszöntöm az önkormányzatunk ünnepén, akik leéltek néhány évtizedet, de csak onnan
tudják, hogy elrohantak az évek, hogy unokáik vagy dédunokáik ragyogó szemmel kiáltanak utánuk, hogy „Mami
vagy Papi” – kezdte beszédét Rising Károlyné, aki így folytatta: Nemcsak elsőáldozásra, középiskolai ballagásra, hanem mesterfok átvételre vagy diplomaosztóra kísérhetik a
családjuk fiatal tagjait. Mert az évek futnak, de a mai
szépkorúak igazán az unokáikkal teljesednek ki. Koruk miatt nem kell munkahelyi határidőket tartani, több műszakban dolgozni azért, hogy felépüljön a ház, hogy a gyermekük iskoláztatását fizessék, hogy a háztáji példaértékű
legyen, sőt a szomszéd se szólja meg, ha elcsúszott valami
munkával. A saját hobbi mellett a téma, a program, az idő-

beosztás már attól függ, hogy csengő hangon, szépen kérve, mit kívánnak az unokák, vagy a szülőkkel hogyan tudják munkamegosztásban ellátni a családot.
- 618 fős falunkban közel 30 % a 60 év feletti lakó. De szerencséje van Gesztesnek, hogy a szépkorú hagyományőrzők sokszor aktívabban vesznek részt rendezvények szervezésében és lebonyolításában, mint a fiatalok. A gesztesiek
többsége hisz a tapasztalat jóságában, az idősebbek bölcsességében és segíti az egyedül élőket – fogalmazott a polgármester.
Pillmann József német nyelvű köszöntője után Óbecsei István: Szeressétek az öregeket című versével kedveskedett a
szépkorúaknak, majd az ünnepi gondolatokat követően – a
hagyományoknak megfelelően - az óvodások és az iskolások, az ifjúsági tánccsoport, illetve a Német Kultúregyesület dalköre szórakoztatta a jelenlévőket.
A település egyik legjelentősebb rendezvénye fehér asztal
melletti vacsorával zárult.

Családi Márton nap
Már előző napon megkezdődtek a Márton napi előkészületek az óvodában. Előkerültek az ollók, színes papírok, ragasztók, hogy az apróságok
szüleikkel készítsék el a lámpásokat.
November 9-én zsúfolásig megtelt a faluház konferenciaterme, hogy immár tizenhetedik alkalommal idézzék fel Szent Márton legendáját. Az
iskolások és óvodások zenével, mondókákkal, versekkel színesített előadása Szent Márton jószívűségét, az elesetteken való segítését életének jól
ismert történetével érzékeltette: amikor a koldus kérését minden gazda
elutasította, Márton elvágta köpönyegét, s a felét neki adta az „oszd meg,
amid van”, adakozásra szólító gondolat jegyében.
A műsort követően indult a menet a hagyományos lámpás felvonulásra, s bár libát nem kóstolhattak péntek este a
résztvevők, de tea és zsíros kenyér került a faluház asztalaira Gesztes családias hangulatú Márton napi rendezvényén.

