4

GESZTESI KRÓNIKA

IX. évfolyam, 9. szám

2019. SZEPTEMBER

VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

A Lovagi Játékokra készültek a gyerekek

Remek pajzsok és fejékek születtek augusztus közepe óta a gyerekek és szülők közreműködésével, készülve a
Lovagi Játékokon való felvonulásra. Több alkalommal is festéket, tűt, cérnát, gyöngyöket vettek kézbe a résztvevők, és élmény volt látni azt az izgalmat, amivel a falu nagy eseményére készültek a legkisebbek.
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Lövészsiker

Szabadtéren szólt a rock

Augusztus elején rendezték meg Franciaországban,
Chateauroux városában a
XXI. Sziluett Lövész Európa Bajnokságot.
Palkó Gábor, a magyar csapat kapitányaként 13 versenyzővel vett részt a versenyen, amelyről 20 dobogós helyezést hoztak haza.
Palkó Gábor eredményei:
Európa-bajnoki cím: nagykaliberű puska hunter versenyszám
II. hely: nagykaliberű puska sziluett versenyszám
III. hely: kiskaliberű puska sziluett versenyszám.

Legutóbb tavaly novemberben lépett színpadra együtt a
Hangszóró és a B-oldal együttes, s az akkori sikerre tekintettel ismételték meg szabadtéren is a koncertet.
A B-oldal 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.
A kőkemény rockot a Hangszóró hozta a megszokott színvonalon, felölelve az együttes másfél évtizedes történetét.
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A tanító néni
Ha nem viselt volna a blúzára tűzve keskeny, azúrszín
szalagot, az első D osztály jelvényét, akkor sem vétem szem elől, még csak véletlenül sem a tanító néninket. Talán Sós Györgyinek szüksége lehetett arra a
kis kék selyem masnira, hogy ne tévesszen célt, mert
nem tűnt valódi észlény kislánynak.
"Mondd meg szépen, hogy hívják a kis padtársadat!",
kérlelte az anyukája úgy október közepén, néhány
szülő előtt. Sós Györgyi dacosan leszegte az állát, előre-hátra hintáztatta a testét, s csak hosszas unszolásra bökte ki: "Páááftoj Fááándojkaaa". A fergeteges produkció hatására Pásztor néni összecsapta a tenyerét,
harsányan kacagott, és megsimogatta a kis bölcset.
Nekem csak az jött a számra: "ez hülye", de Anyu arrébb ráncigált, s feldúltan, fogai között azt sziszegte:
"ezért még otthon számolunk!"
A tanító néninket már a második nap felismertem
volna száz közül is. Szőke, rövid haját tupírozta, szemeit fekete ceruzával cicásra húzta, égővörös rúzst
használt, s nagyon finom illat lengett utána. Körömcipőben kopogott végig a folyosón, féltérdig érő, szűk,
pepita szoknyát és karcsúsított blúzokat hordott.
Úgy állt az osztályban, a tábla előtt, kis terpeszben,
mint a próbababák a Szivárvány áruház kirakatában.
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Otthon, leckeírás közben is magam előtt láttam. Neki
akartam megfelelni, amikor a vastag hegyű kék
postaironnal telt begyű fecskéket rajzoltam az újsághasábokra, nyelvem hegyét kidugva kerekítettem az
"o"-t, kanyarítottam az "s"-t. Ha kérdezett, elsők közt
jelentkeztem, ha nem, hátra tett kézzel ültem a padban. Mégsem én voltam az, akit többször is megdicsért, hanem Sós Györgyi. Ha ő az első versszak után
megkukult, leültette, "eddig nagyon szépen mondtad", s beírta neki az ötöst.
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Szent István napja a nyugdíjasházban

Azt reméltem, csak idő kérdése, és meghódítom a tanító néninket. Mert az mégsem járja, hogy ez a kis
majom legyen a kedvence, aki fehér térdzokniban érkezik a játszótérre, akinek az iskolai váltócipője is
lakkból készült, aki tízóraira nem zsíros kenyeret hoz,
hanem zsömlét, amiből gépsonka szeletek kandikálnak ki, sőt mi több, nem egyszer még banánt(!) is.
A bizonyítványomba végül az ötösök mellé, környezetismeretből négyes került. Sós Györgyi kitűnő lett.
Mégis hálás vagyok a tanító néninek - ha akkor nem
is értettem a szó jelentését, amit Anyu Apunak sugdosott -, mert azt is megtanította: az egyszeregy ismereténél alkalmasint a kenőpénz hasznosabb.
Négyessy Zita

Hagyományosan a nyugdíjas közösségi házban találkoztak nemzeti ünnepünk délutánján a helyi és várgesztesi
nyugdíjas bányászok, akiket Imeli János szakszervezeti elnök köszöntött elsőként.
Mint elmondta, a magyarság egyik legbensőségesebb ünnepét mindig másképpen ünnepelték, attól függően, milyen
politikai kurzus volt hatalmon. Az 1848-as szabadságharc
leverése után hosszú ideig nem tarthatták meg az augusztus 20-ai nemzeti ünnepet, hiszen Szent István a független
magyar állam szimbóluma volt. Először 1860-ban lehetett
ismét megünnepelni ezt a napot.
A két világháború között az ünneplés kiegészült a Szent
István-i Magyarország visszaállítására való folyamatos
emlékeztetéssel. Augusztus 20. 1945-ig nemzeti ünnep volt,
ezután ezt eltörölték, de egyházi ünnepként még 1947-ig
nyilvánosan ünnepelhették.
A kommunista rendszer az ünnep vallási és nemzeti tartalmát nem vállalta, de teljes megszüntetését vagy jelentéktelenné süllyesztését sem látta célszerűnek, inkább tartalmi-

Kegyelettel emlékeztek papjaikra
Vértessomlói és várgesztesi hívők gyülekeztek az augusztus 18-i misét követően a somlói temetőben, hogy
megemlékezzenek a 20 éve elhunyt Resch Ottó esperesről, és a tavaly elhalálozott Bedy Sándor plébánosról.
Az emlékhelyen Kutschi András prépost mondott imát a két tiszteletbeli személy lelki üdvéért, majd a jelenlévők helyezték el a kegyelet virágait a síremléknél. Resch Ottó esperes, vértessomlói plébános életének 70., pappá
szentelésének 45. évében, 1999-ben hunyt el.
A somlói és a gesztesi hívek jelenlétében szentelte meg Gerendai Sándor csákvári esperes tavaly novemberben
azt a síremléket Vértessomlón, amely a Resch Ottó esperes munkássága előtti tisztelgés jegyében készült, s
amely akkortól a 2018 augusztusában elhunyt Bedy Sándor plébános emlékét is őrzi.

lag változtatott rajta. Először az új kenyér ünnepének
nevezték el augusztus 20-át, majd az új alkotmány hatályba lépését, mint új – szocialista – államalapítást, 1949. augusztus 20-ára időzítették. 1949 és 1989 között augusztus
20-át az alkotmány napjaként ünnepelték,
A rendszerváltozással felelevenedtek a régi tradíciók, és 1989
óta ennek megfelelően rendezik meg a Szent Jobb-körmenetet. Szent István ünnepének igazi rehabilitációja 1991ben történt meg, amikor Szent István napját nyilvánították
a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepévé.
Az ünnepi összejövetelen a hagyományoknak megfelelően
köszöntötték a születésnaposokat, akik közül többen betegségük, vagy más elfoglaltságuk mellett nem tudtak jelen
lenni. Volt is kiket köszönteni, hiszen a közösségnek 32 50
és 90 év közötti tagját ünnepelték.
A délután további részében megszegték az új kenyeret,
majd pedig fehér asztalnál, ízletes pincepörkölt mellett idézték fel a közös emlékeket a bányásznyugdíjasok.

Máriához fohászkodtak

ténelmi viharok ellenére gondozták e helyet, fogadalmi felajánlást vállaltak és teljesítettek.

Közel másfélszázan gyülekeztek július 21-én a
templomban, akik között a gesztesiek mellet a
szomszédos Vértessomló, sőt, Oroszlány hívői is
ott voltak, hogy Kiss József diakónus vezetésével
körmenetben vonuljanak a Mészáros-hegy oldalában kialakított barlanghoz.

A várhoz vezető úttól a sziklamélyedéshez vezető
meredek ösvényen 117 lépcső segít leküzdeni a szintkülönbséget, ezeket évekkel ezelőtt felújították, az
út mentén pedig padokat is elhelyeztek, hogy az
arra járók megpihenhessenek.

Mint arról már több alkalommal beszámoltunk,
Várgesztesen 1921-ben fehérlovas hintó vitte fel
Szűz Mária szobrát az emlékhelyhez, akinek tiszteletét azóta őrzik a település lakói, akik rendre felkeresik köszönetet mondani, hálát adni, segítségét
kérni, különösen a július 14-ét követő vasárnapon.
Mindig akadtak családok a faluban, amelyek a tör-

A kegyhelynél a település német kultúregyesületének dalköre és Kiss József diakónus tette emlékezetesebbé a hagyományos körmenetet.
Az egyházközség képviselő-testülete ezúton is köszönetet mond mindenkinek, aki munkájával, példaadásával hozzájárult a szobor és környezete megmaradásához, a hagyomány megőrzéséhez.

