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Megalakult az új testület

Ismét Rising Károlyné irányítja Várgesztest polgármesterként a következő öt évben, és nem változik az alpolgármester személye sem, Balázs Gabriella, derült ki a grémium
alakuló ülésén.
Teller Judit, a Helyi Választási Bizottság (HVB) elnöke ismertette az önkormányzati választás eredményét a községházán, és adta át megbízólevelét a testület tagjainak,
akik esküt tettek, hogy minden tudásukkal a település fejlődését szolgálják a jövőben. Az új tagok, Pintér Zoltán,
Katzer Ákos és Hartdégen Ákos, valamennyien függetlenként képviselik mostantól választóikat.
Az ülésen a folyamatosságot hangsúlyozva ismertette gaz-

Évről évre egyre nagyobb rendezvénnyé növi ki magát a csákvári Lovas- és Pásztortalálkozó, melyen
idén Várgesztes csapata is részt vett a főzőversenyen,
amit meg is nyertek!
A falut népes küldöttség képviselte: Scheffer Mártonné, Hernádi Ferencné, Pfiszterer Ilona, Vörös Sándorné, Richter Istvánné, Tóth László, Scheffer Marton, Ménesi György, Schlapak József és Rising Károly.
A menü baboskáposzta volt és krumplis fánk tejföllel, illetve házi készítésű lekvárral. A lekvárok Hernádi Ferencné, Pfiszterer Ilona és Rising Károlyné keze
munkáját dicsérték.

dasági programtervét Rising Károlyné. Mint mondta, továbbra is az utak, járdák felújítása a fő csapásirány, ugyanakkor lépéseket kíván tenni a vár felújításának érdekében is.
- Minden pályázati alkalmat ki kell használnunk, különösen a Magyar Falu program lehetőségeit. A községháza és
az orvosi rendelő belső felújítása, a vízrendezés, a közterek,
játszóterek megújítása, a turizmusfejlesztés, a falubusz cseréje, a „Keltike Ház” ökoturisztikai központ kialakítása,
csak pár példa arra, hogy bőven lesz feladatunk a következő
időszakban – mondta a faluvezető, aki azt kérte a testület
tagjaitól, gondolják át, ki milyen szakterületet szeretne
gondozni a ciklus során.
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A házikó

"Valami nyomot kell hagynom magam után", mondogatta
gyakorta. "Valamit, amit én csináltam. Egyedül én." A felesége megmosolyogta ezért. "Hiszem, ha látom", legyintett,
s magára hagyta sértett párját.
A férfi vasárnaponként kiutazott a városból a közeli kis
faluba. Magányosan bóklászott az erdőben, fürkészte a
madarakat, virágot szedett, gombát, csipkebogyót gyűjtött. Egy erdőjárás alkalmával bukkant az eladó telekre. Jókora terület volt, sűrűn benőve fákkal, bozótossal. Nem
kértek érte sokat. Így a megvételére az asszony is rábólintott. "Befektetésnek jó", mondta, ám azt kötve hitte, hogy
itt egyszer hétvégi ház épül. Leplezetlenül kuncogott, amikor egy szombat reggel meglátta urát csákánnyal, fejszével
felszerszámozottan a telekre indulni, terepet rendezni.
Az öregember akkor még nem volt öreg, ám a segítség nélküli építkezéshez már nem volt fiatal. Izmai fájdalmasan
húzódtak, de tolta a talicskát, hordta a földet, majd a köve-
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Esküt tettek

Az öregember akkor még nem volt öreg ember. Bár homloka már a búbjáig ért és szája szegletéhez mély ráncot barázdált az állandósult keserűség. Túl volt az élet ünnepein:
az esküvőjén, a fia születésén, felcseperedésén, a gyerek diplomaosztásán. Hitte, innentől kizárólag kudarcok érhetik,
nem tartogat számára bizsergető kalandokat a sors.
Egykedvűen járt a munkahelyére, gyűlölte monoton feladatát, hírnévről, népszerűségről álmodott. Házasságában
sem volt sok öröme. Asszonya hűvös fejjel gondolkodott, a
praktikum oldaláról közelítette meg a dolgokat, és lehetetlenség volt vele együtt nevetni. Talán a fiában láthatott
némi reményt, de ő évek óta egy távoli városban élt.
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ket, téglákat, gerendákat, cserepeket. A rákövetkező évben,
mielőtt lehullt az első hó, tető alatt állt a házikó. Boldog
volt az ember. Tüzet rakott a vaskályhába, almát sütött a
fedlapján, és elégedetten mosolygott: "Megcsináltam! Megcsináltam!"
Nyaranta rokonok, munkatársak érkeztek hétvégeken. Forgatták a nyársra tűzött szalonnát, kanalazták a bográcsban főtt gulyást, dicsérték a jó levegőt és a madárdalt. Aztán idővel elkoptak, megelégelték a tétlen békességet. Nem
így az öregember, aki akkor már valóban öreg volt. Mikor
csak torkig lett az asszonnyal, kiment a birodalmába, csinosította a kertet, pihenésként a padon üldögélve figyelte a
mókusokat és madarakat.
Halála után senki sem kereste fel az erdőszéli házikót.
Ugyan ki érezte volna ott jól magát? Az az öregé volt. Az ő
mentsvára. Cserepeit megbontotta a szél, zsalugátereit benőtte a borostyán, a valaha virágzó kertet felverte a gyom.
Négyessy Zita

Nem halloween!
Ha valaki október közepén végigsétált Várgesztes utcáin, minden bizonnyal számos porta ablakában, kerítésén, verandáján láthatott világító töklámpásokat.
Azokat, amiket az óvoda apróságai faragtak ki szülői, nagyszülői segítséggel a Faluházban. Az intézmény programjának semmi köze a halloween-hez, sokkal több az egykori termény betakarításhoz kapcsolódó hagyományhoz.
Annak idején ugyanis a marhatököt a kukoricaföldön termesztették, és a tengeri törésekor gyűjtötték be az állatoknak
– mondta el Pillmann Katalin óvodavezető, aki gyerekként maga is nagy élvezettel segített a tökök összeaprításában.
Halottak napja környékén meg is faragták a tököket, gyertyát, mécsest tettek bele, s azok világítottak a házaknál.
A kicsik tehát pénteken lelkesen rajzolták a mintát, kanalazták a tök belsejét, faragtak, volt, aki fúrt is, sőt, egy kisfiú
jóízűen falatozott a tökmagból.

Teller Judit, a Helyi Választási Bizottság (HVB) elnöke köszöntötte a település újonnan megválasztott nemzetiségi
képviselőit, s adta át megbízólevelüket az alakuló ülésen.
Várgesztesen hetvennyolc választó szavazhatott az önkor-
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mányzati választáson a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjaira, akik közül hatvanegyen szavaztak érvényesen.
Ennek eredményeképpen Pillmann József, Hartdégen Sándorné, valamint Schäffer János került be a testületbe.
Az eskütételt követően az elnök személyére szavazhattak a
régi-új tagok, akik ismét Pillmann Józsefet választották,
helyettese Hartdégen Sándorné.
Mint azt az elnök elmondta, az előző ciklushoz hasonlóan,
tiszteletdíj nélkül látják el feladataikat, elsődlegesen pedig a
szervezeti és működési szabályzat aktualizálását nevezte
meg célként.
- Érvényes programtervünk van erre az évre. A folyamatosság biztosítása érdekében ezek megszervezésével és lebonyolításával folytatjuk az előző ciklusban megkezdett
munkát. Fő célkitűzéseink változatlanok: a német anyanyelv ápolása, a német nyelvű oktatás támogatása, a községi német hagyományok ápolása, a civil és egyházi szervezetekkel való jó kapcsolattartás, valamint a várgesztesi
németajkú lakosság képviselete – fogalmazott Pillmann József.

Forradalmi emlékezet

Visszatekintő

Könyvbemutatóval egybekötött felolvasóesttel emlékeztek Várgesztesen
az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulójára.

Rising Károlyné visszatekintve az 5 évvel ezelőtti cikluskezdetre elmondta,
hogy akkor a jobb információáramlás,
a turizmus és vendéglátás fejlesztése, a
kiemelt vállalatokkal történő együttműködés, a víz- és úthálózat korszerűsítése, a környékbeli falvakkal való szorosabb kapcsolat fogalmazódott meg
lakossági igényként, s bár szembesülniük kellett a bürokratikus önkormányzatiság lassúságával, úgy érzi,
hogy állták a sarat.

H. Bodó József A Hársfa Virága című műve immár harmadik kiadásban
jelent meg, amiről a szerző elmondta: dokumentumnovellákat fűztem
egybe, családom történetét, ismerősök történetét.
- Nem vagyok író, ez az egyetlen könyvem, és amikor elkészültem vele,
bevittem a Terror Háza Múzeumba, hogy ellenőrizzék a történetek hitelességét. Ezt követően írta Kiszely Gábor történész az első kötet ajánlójában, hogy munkám „egyedülálló az elmúlt évek során napvilágot
látott, a forradalmat taglaló könyvek közül.” – fogalmazott a szerző.
- Egyetlen könyvem megírására 1956-os elítéltként kényszerültem, hogy
az utánam született honfitársaimat hitelesen tájékoztathassam arról a
korról, amelyben éltem. Küldetésemnek tekintettem, hogy emléket állítsak a sok száz kivégzett sorstársamnak és a forradalom utáni aránytalan, durva és példátlan megtorlás minden áldozatának – nyilatkozta H.
Bodó József az egyik internetes portálnak, aki a rövid bemutatkozást
követően feleségével olvasott fel szemelvényeket a kötetből.
A rendezvényen az egyik gesztesi polgár, Heim Pál bejelentette: több
könyvet megvásárol az önkormányzat számára, hogy azok is megismerhessék a 63 évvel ezelőtti eseményeket, akiknek nem áll módjában a
kötet megvásárlása.

Minden területen történt pozitív változás, de néhány folyamatban lévő munka tényleges megkezdése és befejezése a
mostani ciklusban várható. Jelenleg is
várnak döntésekre a Magyar Falu Programban az óvodaudvar kültéri játékparkjának bővítésére és a falubusz cseréjére pályáztak, illetve ugyanebben a
programban ígérettel bírnak, hogy jövőre a Közút területén olyan formában
készítik el a főutat a Villaparktól az
Arany János utca végéig, mint a Környe és Vértessomló „2 ház” közötti útszakaszt.
Példamutató együttműködés jellemezte
a képviselőtestület eddigi munkáját –
mondta a feluvezető, aki egyben köszönetét fejezte ki Busz Tamás és Szolga
Róbert részére, akik hivatásuk miatt a
következő ciklusra nem jelöltették magukat, ugyanakkor elévülhetetlen érdemeket szereztek az elmúlt 5 év eredményeiben, ahogyan Almási István is, aki
nem tagja az új testületnek.

