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Régi hagyományt, a tű-, a víz, és az ételszentelést elevenítette fel a helyi egyházközség a várgesztesi Német
Kultúregyesület Dalkörének kezdeményezésére húsvét
szombatján.
Tűzszenteléssel és közös gyertyagyújtással vette kezdetét a nagyszombati mise, amely keretében sor került az ételszentelésre is. A templom előtt megszentelt
tűz lángjával gyújtották meg az óriási húsvéti gyertyát, a föltámadt Krisztus jelképét, majd ezt követte a
vigíliamise és a vízszentelés a templom keresztelővizének megszentelése.
A nagyszombati szertartás a feltámadási körmenettel
folytatódott, végül dr. Kis József világi lelkipásztori
munkatárs megáldotta a hívek által az oltár előtt elhelyezett ételes kosarakat, felelevenítve a régi hagyományt.

A régi időkben egyébként a gyerekek vitték a templomba a szentelésre szánt ételt, amit az oltár előtt sorakoztattak fel. Az ételszentelés egyébként az egyik
legfontosabb rituáléja a katolikusok húsvéti ünnepének. A dogmatika szerint a 40 napos nagyböjt végeztével húsvét az első nap, amikor a hívek ismét húst
vehettek magukhoz.
Az ünnep magyar elnevezése, a húsvét is innen ered:
húst vesz magához. Aranyszájú Szent János figyelmeztetett először a hosszú koplalás utáni mohó habzsolás veszélyeire: „Ne cselekedjetek úgy, mint sok keresztény, kik a böjt végével mintha rabságból
szabadultak volna ki: hogy azon lelki hasznot, melyet
a böjttől és általa nyertek, a mértéktelenség által minél hamarabb elveszítsék.” E vétek orvoslására rendelte el az egyház az ételszentelés szertartását, így a hívek csak a megáldott ételeket fogyaszthatták.
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Készültek a húsvéti tojások

"Az én mamááám..."
- Figyeljétek, de szép... - andalodott el Anyu, és kiejtette
kezéből a mosogatórongyot, amikor felcsendült Honthy
Hanna dala a rádióban.
Húgaimmal grimaszolva összenéztünk, és kitört belőlünk
a vihogás. Sehogyan sem értettük, hogyan lehet ezen a dalocskán elérzékenyülni. Évtizedek elteltével, a napokban a
rádióból, véletlenül újra hallottam az éneket.
Az én mamám sem hordott párizsi ruhát. Kizárólag az Alkalmi Áruházban nézelődött, és bizony megizzadt az eladó, mire kínkeservvel vásárlásra bírta őt. "Szovjet exportból maradt vissza", győzködte, míg végül diadalittasan a
pénztárhoz kísérhette. Este, otthon Anyu bemutatót tartott, új szerzeményében forgolódott Apu előtt. S mert késett a remélt ováció, bedobta az aduászt, elismételte, amit a
kereskedőtől hallott.
- Na hiszen, ha már a ruszkiknak se kellett... - kommentálta Apu, de, hogy vérig ne sértse, jóváhagyólag bólintott: Viseld egészséggel, Marikám!.

Az én mamám sem csináltatott magának bubifrizurát.
Szomszédasszonyával nyírták egymás haját, több-kevesebb sikerrel, "majd megnő!", vigasztalva utóbb a kárvallottat.
És mégis szép volt? Egyszer láttam őt kisminkelve. Barátnője, hatalmas lakkretiküljéből (irigylésre méltó darab volt)
előkapta piperetáskáját, és gyors iramban púdert, arcpírt,
szemfestéket, rúzst hordott fel Anyura. Nem maradt el a
hatás. "Nem erős ez egy kicsit, Valikám?", kérdezte bátortalanul Anyu, kipödörített szempilláit rebegtetve, s elképedve
önmagától a tükörbe meredt. "Dehogy..., csak meg kell
szokni!", nyugtatta Vali néni, és mint ki jól végezte dolgát,
elviharzott. Még a harmadik emeleten se járhatott, Anyu
már a fürdőszobában mosta az arcát: "Jesszusom, ha ezt
apátok meglátná!"
Az én mamám három lányt nevelt föl, és ma sem értem,
hogyan nem őrült meg tőlünk. Pedig gyakorta mondogatta: "Drótkötél idegek kellenek hozzátok." Annak idején,
amikor rövidre fogta a gyeplőt, vagy villámló szemekkel
számon kért, az ellenségemnek éreztem őt. De rég tudom: a
javunkat akarta, féltett, aggódott értünk.
Öt éve már - Istenem, mintha még most is velünk volna hagyott minket árván.
Négyessy Zita

Petíció az elkerülő útért
Több mint hatezren látták el kézjegyükkel azt a petíciót, amely a Komárom-Esztergom megyei Környén évtizedek óta
tapasztalható és ezzel a térség életét is sújtó, elviselhetetlen mértékű átmenő forgalomra kívánja felhívni a szaktárca, a
politikai élet szereplői, a kormány figyelmét.
Az ívek átadásakor a kezdeményező elmondta: korábban többször elhangzott, hogy azért késlekedik immáron évtizedek óta az elkerülő út megépítése, mert a 4 600 lelket számláló Környén tapasztalható, mára elviselhetetlen mértékű
forgalom csak a falu problémája. Ennek ellentmond az a tény, hogy a petíciót 2 037 környei, és 4 209 más településen
élő látta el kézjegyével, az íveken például 1 521 tatabányai, 849 oroszlányi, 294 tatai, 207 kecskédi, 205 vértessomlói, 158
bokodi, 88 várgesztesi, 81 dadi, 76 kömlődi és 41 szákszendi név szerepel.
Környe faluközpontjába Tatabánya irányából naponta átlagosan 10 910 egységjármű, 598 nehézgépjármű, Tata felől 4
475 egységjármű, 441 nehézgépjármű érkezik, a vasúti sorompónál 8 146 egységjárművet és 487 nehézgépjárművet
számoltak, miközben az M3 autópálya napi átlagos forgalma 12 528 Görbeháza és Nyíregyháza között.

Hagyományos szokás Gesztesen, hogy a húsvét közeledtével közös kézműves foglalkozáson jönnek össze
aprók, s nagyok, így várva az év egyik legnagyobb
ünnepét.
Nem volt ez másképpen idén sem, amikor az apróságok szüleikkel készültek a nagy eseményre.
Hamar előkerültek az ollók, ragasztók, festékek, színes papírok, s egyéb kellékek, többen tojással érkeztek, és megkezdődött a közös, elmélyült munka,
melynek eredményeképpen szebbnél szebb díszekkel

térhettek haza a gyerekek.
A tojásdíszítés szokása egyébként egészen az ókorig
nyúlik vissza, de a hagyomány a kereszténység elterjedése után is megmaradt. A keresztény értelmezés
szerint a tojás a sírjából feltámadó Krisztust jelképezi.
A tojás az új élet, a kikelet szimbóluma is. A tojásfestés, díszítés évszázadok óta az egyik legszebb húsvéti
hagyomány, a gyerekek várva-várt eseménye, amit
bizonyított a várgesztesi óvoda programja is.

Tisztább lett a falu
Ahogyan az már évek
óta megszokott, Almási
István várta április elején a falu lakóit, mindazokat, akiknek fontos
lakóhely és a környék
tisztasága, illetve élhetőbb, szebb környezetet
szeretnének maguk körül tudni.
A szervező tavaszi hulladékgyűjtésre hívó szava nem maradt hatástalan, hiszen rekordszámban, közel ötvenen –
köztük sok fiatal és gyerek - gyűltek össze a faluháznál, akiket Rising Károlyné polgármester köszöntött.
A szemét eltüntetését több csoportban végezték, s nemcsak a település belterületét, hanem az erdő alját, a
bevezető út mentét is megtisztították.
A munkát követően a faluházba várták a résztvevőket, ahol az asszonyok időközben elkészítették a sültkolbászt, hogy ezzel fogadják a szemétgyűjtésben megfáradt polgárokat.

