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Nem üres kézzel érkezett a fehérszakállú

2020. JANUÁR

Száztizennyolc 14 év alatti gyermek volt hivatalos a gesztesi
önkormányzat mikulás programjára, s bizony moccanni
sem lehetett a Faluház konferenciatermében, annyian fogadták el a szíves invitálást.
Bóbita és Bendegúz bohócok Mikulásváró műsora nyitotta
az eseményt, amely során volt mese, tánc, dalolás, interak-

Adventi áhítat
Pillmann József, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke nyitotta meg és köszöntötte advent első vasárnapján
a hagyományos karácsonyváró koncert közönségét a katolikus templomban.
- Az advent lehetőséget ad az elcsendesedésre és az áldott
várakozásra. Fordítsunk ilyenkor több időt emberi kapcsolatainkra. Gyakoroljunk türelmet, megértést másokkal szemben – fogalmazott az elnök, majd Hartdégen Sándorné, a Német Kultúregyesület elnöke szólt a fellépőkről,
aki az esemény háziasszonyaként bemutatta az együtteseket, csoportokat.
Elsőként a Dallam Alapfokú Művészeti Iskola fiataljai
Móricz Zsigmond örökérvényű, Légy jó mindhalálig
című zenés darabjából adtak elő egy részletet, amelyben
Kiss József diakónus is fellépett. Az előadást egyébként a
Vértes Agorájában már több alkalommal bemutatták
nagy sikerrel, és ez vasárnap sem volt másként Várgesztesen.
Ezt követően az intézmény gesztesi hangszeres növendékei léptek közönség elé Sági Richárd karnagy vezetésével.
Kemény Ilona tanárnő a helyi hittanos diákok kórusát
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tív játék és még kacsatánc is, de persze a kicsik a legnagyobb izgalommal az „igazi” Mikulás megérkezésére vártak, amit aztán hatalmas ovációval fogadtak.
A közel egyórás műsor végére ő is megérkezett, s mivel
minden gyermek példamutatóan viselkedett az elmúlt egy
évben, valamennyien átvehették az önkormányzat ajándékcsomagját.
kísérte gitárjával, és vendégként adtak műsort a Táti Férfikórus tagjai, végül a Német Kultúregyesület Dalköre
szerzett örömet a közönségnek, de ezzel még nem ért véget a délutáni program, hiszen a koncertet követően a
községháza előtt Rising Károlyné köszöntötte a település
lakóit és vendégeit.
- Advent idején növekszik a sötétség ideje, egyre kevesebbet érzékeljük a nap bevilágító fényét. A gyertyák lobogó
lángja láttán számba vehetjük egy-egy gyertya jelentése
mellett saját életünket. Személyünk apró, szinte láthatatlan porszem a világban, mégis tudjuk, hogy sok milliárdnyi apró dologból áll össze a világmindenség. Saját életünk alakulásával így járulunk hozzá az egészhez.
Tudjuk, hogy az élet sorra próbatétel elé állít bennünket.
Ha olykor-olykor pislog a gyertyánk, talán ki is alszik,
mindig van remény, hogy segítőkkel tovább éljünk és lesz,
aki újragyújtja azt. Valaki mindig talál megoldást a békétlenkedők között. Jó egészséget kívánok mindenkinek
és azt, hogy az ünnepeket ne a végtelen vásárlás, tolongás,
kapkodás előzze meg, hanem a békés ráhangolódás. A karácsony akkor lesz áldott, boldogsággal telt, ha az advent,
az eljövetel csendjében megteremtjük családunknak és
magunknak! Jó tulajdonságaink megerősítésével kívánok
mindenkinek bizseregtető várakozást és kellemes ünnepeket – fogalmazott a polgármester asszony.
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KEDVES VÁRGESZTESIEK!
Az elmúlt hetekben számvetést készíttettünk munkánkról és igyekeztünk ráhangolódni az ünnepekre!
A 2019-es év eredményes volt Várgesztes életében. A választás előtt több fórumon és helyen összegeztük az elvégzett feladatokat és tovább terveztük közös jövőnket. Az eredményekhez a lakók és civil
szervezetek nagyban hozzájárultak.
Ezúton is szeretném megköszönni a választáson való aktív részvételüket és az új Testület tagjai nevében a bizalmat irántunk. Töretlen lendülettel folytatjuk a falunk fejlesztését.
Eredményekben és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt és jó egészséget kívánok!
Rising Károlyné polgármester

Munkarend 2020.
A karácsonyt és a húsvétot leszámítva csak augusztus
20-a körül lesz négynapos hétvége 2020-ban.
Augusztus 21. péntek lesz pihenőnap, illetve december 24.
csütörtök. Ez azt jelenti, hogy a dátumok körül négynapos hosszú hétvégék lesznek, ezeket a pihenőnapokat augusztus 29-én és december 12-én kell ledolgozni, ez lesz a
két szombati munkanap.

Még egy négynapos hétvége lesz: a nagypéntek és a húsvét hétfő miatt április 10-13. között sem kell dolgozni.
Háromnapos hétvégék természetesen lesznek még, hiszen
a pünkösd minden évben hétfőre is esik, május elseje és
október 23-a pedig péntek lesz 2020-ban. Ezeknél az ünnepnap miatt lesznek háromnaposak a hétvégék. A nemzeti ünnepek közül március 15-e vasárnapra esik, ott nem
számíthatunk extra szabadnapra, ahogy november elsején sem, ami szintén vasárnap lesz.
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Christkindl találkozó ötödször

Kisjubileumát ünnepelte a várgesztesi megyei Christkindl
találkozó, melyet 2015-ben a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat azzal a céllal hívott életre, hogy a faluban a
mai napig élő hagyományt megőrizzék, és megőriztessék
annak határain túl is.
Merthogy a Lass die Christkindl eini? – Beengedik az angyalokat? – kérdés minden esztendőben elhangzik a sváb hagyományok szerint a várgesztesi otthonoknál, a településen évről-évre Szenteste a dalkör felkészítésében iskoláskorú
gyerekek házról-házra járnak, és német nyelven adják elő
Jézus születésének történetét verses, énekes formában. A
Christkindl, az angyalok, Mihály, Gábriel, Szűz Mária és
Szent József korhű ruházatban járják ezen a napon a falut
és kérnek bebocsáttatást, hogy előadják műsorukat, aminek a végén a házigazda ropogós papírbankókkal hálálja
meg fáradozásukat.
Az eltelt öt évben kiderült, hogy nem csupán Várgesztesen,
a szomszédos Vértessomlón és a közeli Kecskéden őrzik a
hagyományt, hanem más településeken is, így minden évben igazán színes találkozó melengeti meg a szíveket. Idén a
felsoroltak mellett a szomoriak, a megye határain túlról a
gántiak érkeztek, és Pillmann József elnök örömére a helyi
kis óvodások is készültek, így – ahogy elhangzott – utánpótlásban biztosan nem lesz hiány.

A vendégeket előbb az elnök köszöntötte, köztük is kiemelten a hagyományőrző gyerekeket, a Komárom-Esztergom
Megyei Németek Önkormányzatának elnökét, Waldmannné Baudentisztl Évát, valamint tagját, Menoniné Pillmann
Terézt, Gánt polgármesterét, Spergelné Rádl Ibolyát, s reményét fejezte ki, hogy a karácsonyi hagyomány megőrzése mindaddig fennmarad, míg léteznek német nemzetiségi
önkormányzatok és létezik a német nemzetiség.
Szívmelengető, ahogy készülnek a gyerekek, s bár az alapcselekmény egyforma, számomra mindig újdonság, hogy
egy-egy csoport mennyire másként énekel, hiszen tudjuk,
hogy a németeket nem egyetlen helyről telepítették be, ezért
a különbözőség – fogalmazott a házigazdák polgármestere,
Rising Károlyné, aki szintén köszönetét fejezte ki a gyerekek, fiatalok, felkészítők számára a hagyományőrző munkáért.
Az elhangzottakat igazolták a gyerekek sváb betlehemes
előadásai, melyek valóban tükrözték a sokszínűséget szövegben, kiejtésben, dallamban, viseletben, eszközökben és
előadásmódban, az viszont közös volt bennük, hogy a vendégek, vendéglátók ismét egyaránt szép emlékekkel gazdagodtak.

Meghívó
Értesítjük a falu lakosságát, hogy az 1945. január 06-án
elhurcoltakról való megemlékezésre 2020. január 05-én,
vasárnap a szentmisét követően, 9 órakor a Hősi Emlékműnél
kerül sor.
Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes

Évet értékeltek

meg a régi falusi otthon miliőjét. Lakossági gyűjtést indítottak, és sok olyan tárgy is gazdagította a tárlatot, amelynek megkapták a tulajdonjogát.

Családias hangulat fogadta a gesztesi Hagyományőrzők
évértékelő, karácsonyváró rendezvényére érkezőket, ahol
Vörös Sándorné elnök üdvözölte elsőként a klub tagjait,
valamint az önkormányzat képviselőit.

- Nagy segítség számunkra, hogy mind több fiatal támogatja hagyományőrző munkánkat, amire a továbbiakban
is számítunk – fogalmazott Vörös Sándorné.

Mint az elhangzott, programjaik rendre megmozgatták a
falu lakosságát, akiktől sok-sok segítséget kaptak, mint
ahogyan az önkormányzattól is. Az idei év kiemelkedő eseménye volt a Csengőnap, amikor a svábtelepesek érkezésének 275. évfordulója alkalmából kiállítás keretében idézték

Karácsonyi dallamok
Öröm számomra, hogy immár kilencedik alkalommal
csendülnek fel a templomban a karácsonyváró dallamok,
és évről évre mind több fellépőt sikerül megnyerni a koncertre.
Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte a program résztvevőit advent második vasárnapján Talabér Angelika, a karácsonyváró esemény megálmodója és szervezője.

A Hagyományőrzők munkáját méltatta Rising Károlyné
polgármester is, aki arra hívta fel a figyelmet: olyan baráti
társaság kovácsolódott az évek során, amelynek tagjaira
bárki, bármikor bizton támaszkodhat.

A várgesztesiek megzenésített verseket, könnyűzenei és
karácsonyi dallamokat hallhattak, és nem csupán a festészetben és a zenében egyaránt tehetséges Angelikától, hanem több fiatal, zeneszerető fellépőtől is.
Cseke Bendegúz, Marx Péter, Balogh István, valamint a
Rodé család fiataljai, Klára, Sára, Flóra és Nóra tette még
emlékezetesebbé a délutánt, amelynek végén Kluber János, a Várgesztesért Közalapítvány kuratóriumi elnöke
várta forró teával és süteménnyel a fellépőket és közönségüket.

