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Mindenszentek és halottak napja alkalmából
sokan keresték/keresik fel szeretteik sírját.
Mindenszentek ünnepe a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja, a
protestantizmus az elhunytakról emlékezik
meg ilyenkor. Az ezt követő halottak napja
fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhunytakról való általános megemlékezés
napjává.
Mindenszentek a 20. században a halottak
napja előestéje, vigíliája lett. Azt a hetet,
amelybe a halottak napja esik, halottak hetének nevezik. E napon ma is szokás a halottak
emlékezetére a sírok megtisztítása, feldíszítése és gyertyák gyújtása.
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Búcsúnapi koncert

Itt a KAB-busz!
A Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal mobilizált ügyfélszolgálattal segíti a falvak lakóit okmányirodai és a kormányablakban indítható ügyekben.
Ilyenek esetek lehetnek: személyi igazolvány megújítása, igénylése, lakcímváltoztatás, jogosítvány, útlevél
megújítása, igénylése, ügyfélkapus ügyintézés, diákigazolvány stb.
Minden hónapban a KAB-buszon (Kormányablak Busz)
várják az ügyfeleket a faluház parkolójában. A díjak,
illetékek kifizetésére a bankkártyás fizetési lehetőség
biztosított.
Használják ki, hogy „házhoz jön” a kormányhivatal
ügyfélszolgálata, hisz jelentős időt és sorban állást spórolnak meg vele.

A KAB-busz érkezési időpontjáról a www.vargesztes.hu oldalon tájékozódhat!

Kúsznak az árak felfelé
Egy év alatt, 2019 szeptemberéhez viszonyítva az élelmiszerek ára 7,3%-kal nőtt, ezen belül az idényáras élelmiszereké
(burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs) 18,5%-al.
A párizsi, kolbász 17, a cukor11,7, a liszt 11, a szalámi, szárazkolbász és sonka 10,1, a tojás 9,1%-kal lett drágább.
A szeszes italok, dohányáruk átlagosan 6,3, ezen belül a dohányáruk 9,6%-kal drágultak. A szolgáltatásokért 2,4%-kal
többet, a járműüzemanyagokért 3,4%-kal kevesebbet kellett fizetni a 12 hónappal ezelőtti árhoz képest – áll a KSH gyorsjelentésében.
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Október 25-én a várgesztesi búcsú szentmiséjére kaptak meghívást a Vértessomlói Alapfokú Művészeti
Iskola és Várgesztesi Tagozatának növendékei – tájékoztatott Sági Richárd karnagy.

- Az előadás végén a jelenlévők tekintetében és arcukon lévő mosoly mindent elárult, hiszen ismét beigazolódott, hogy a zenének üzenete van, ami hatással
van az emberekre – fogalmazott Sági Richárd.

Többedik alkalommal érkezett az invitálás a Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől, Pillmann Józseftől. Vasárnap főként helyi növendékek kaptak
szereplési lehetőséget.

Műsor:
- Cseke Árpád - Sági Richárd : Német dal ( furulya
duó)
- Busz Boglárka: Köhler: Német tánc szóló fuvola előadás
- Kis kamara együttes műsora: Kis polka és Német
tánc
ea.: Menoni Lolita (klarinét), Cseke Bendegúz (klarinét), Busz Boglárka (fuvola), Orlovits Martin (trombita), Kovács Levente (trombita) , Marx Péter István
(trombita), Sági Richárd (tuba)
- Rézfúvós kvartett: 2 tradicionális, vidám hangulatú
művet adtak elő
ea.: Orlovits Martin, Kovács Levente, Marx Péter István, Sági Richárd.

A szentmise alkalmából Sági Richárd két dalt is át
hangszerelt erre az alkalomra, aminek eljátszásával és
a közösség éneklésével színesítették a szentmisét, azt
követően pedig egy kis zenei kosárral kedveskedtek a
nagyérdeműnek.
Mint azt köszöntő beszédében a karnagy kihangsúlyozta: az elmúlt hónapokban kialakult helyzet miatt
annyi szomorúság érte a lakosságot és a társadalmat,
hogy a koncert alkalmával vidám hangvételű repertoárt állított össze, aminek a végén emlékezetes feltöltődéssel térhettek haza a hallgatók.
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Kati lelke csuda szép
„Színes gondolatok” címmel nyílt kiállítás a várgesztesi Faluházban október 2-án Zsolnay Katalin, tatabányai festő
alkotásaiból. A grafikák, tűzzománcok, festett selyemkendők, akvarell, akril és olaj alkotások egy hónapig voltak
megtekinthetők a Faluházban.
Nagyon sok más településről érkező vendéget látok, ami
jelzi, hogy nem csak engem varázsoltak el ezek a képek –
köszöntötte a helybeli, környei, kecskédi, oroszlányi jelenlévőket Rising Károlyné polgármester, aki nem titkolta: ő –
ahogy mindig is szokta – titokban már megleste a kiállítást,
hosszú időt töltött az alkotások között.
Számunkra ez nagy boldogság, hogy helybe jön a művészet, és nagyon jó érzés, hogy nemcsak várgesztesi művészeink vannak, hanem művészbarátaink is, akik visszatérnek, akikkel kölcsönös a barátság – fogalmazott.
Hatalmas harmónia árad. Amit fest, azt nem görcsösen,
hanem könnyedén, természetesen veti a vászonra. Illetve
nem veti, hanem szépen megfontolva, tudatosan építi fel.
Az a sokszínűség, amit a képei visszaadnak, bizonyítja,
hogy sok mindent kipróbált és nem elégedett meg a felszí-

X. évfolyam, 11. szám

Zsolnay Katalint az általános iskolai, gimnáziumi tanulmányai kötik Oroszlányhoz, Környéhez pedig az a több
mint két évtized, melyet a Mezőgazdasági Kombinát húsüzeménél töltött el. Mindig is szeretett rajzolgatni, de a képességeit csak hobbi szinten fejlesztette. Egy állásajánlat
Környéről Győrbe szólította, ahol egy szerencsés pillanatban bekerült Barabás László festőművész alkotói körébe, a
mester heti rendszerességgel csiszolgatta, építgette, irányította a képességeit. 2011-től éli ismét tatabányaiként a mindennapjait, és vesz részt a Bányász Képzőművész Kör foglalkozásain. Amatőr alkotóként a festészet értékes
hagyományaiból építkezik. Elsősorban a természetelvű festészet jellemzi a saját egyénisége és látásmódja tükrében.
Szívesen kalandozik a színek vonzásában, témaválasztásaiban dominálnak a természeti formák, virágok, csendéletek, tájak, városok.

X. évfolyam, 11. szám

GESZTESI KRÓNIKA

3

A Szentatya is elismerte munkáját

Az alkotó a várgesztesi tárlat megnyitóján az eltelt időszak
„szerelméről”, a selyemfestészetről szólt, melynek már az
alapanyaga is rendkívüli, és talán sokan nem tudják, hogy
a selyem kialakulásának története egészen Kr. e. 2640-re
nyúlik vissza.
Nagyon nőies dolog selymet festeni, varázslatos, csodálatos
anyag, puha könnyed, lágy. Csodálatos technológiákat lehet

Elhunyt lelkipásztoraikért mondtak imát október
utolsó vasárnapján a várgesztesi katolikus templomban, ahol ez a nap a hagyományos Vendel-napi búcsú
időpontja is, amire minden évben az október 20- i
névnapot követő hétvégén kerül sor.
A mise azonban nem mindennapi meglepetéssel végződött, ugyanis Visnyei László plébános Mautner János templomatyát szólította, akinek ünnepélyes keretek között adta át a Szentatya pápai áldását.
A Vatikán városban október hatodikán keltezett, és
Ferenc pápa aláírását, valamint pápai pecsétjét tartalmazó dokumentum így fogalmaz: „Őszentsége Ferenc
Pápa szívből adja Apostoli Áldását alázatos és hűséges
szolgálatáért Mautner János életére, kérve számára a
mennyei kegyelmek bőséges kiáradását, és a Boldogságos Szűz Mária folytonos anyai pártfogását.”

nes tudással, hanem elmélyedt a technikai ismeretekben.
Így lehetséges, hogy képei számunkra esztétikai élményt
nyújtanak – ajánlotta az alkotásokat a vendégek figyelmébe
Pfiszterer Ilona, aki az olajfestmények közül a „Pipacsok”
című műre hívta fel a figyelmet, amely bár sok művész
kedvelt témája, Katalin a pipacstenger töménysége helyett
az egyes virágszálak alakjára, színére helyezte a hangsúlyt,
melyek a háttér színes levegője előtt különleges melegséget
árasztanak.
Egy festő jobban kiadja magát műveiben, mint egy író… az
író elrejtheti az érzéseit mindenféle trükkökkel, de egy festő
ezt nem teheti. A festmény olyan, mint egy csupasz emberi
lélek – Alan Blackwood gondolatait idézve így zárta a megnyitót: úgy gondolom, Kati lelke csuda szép.

kipróbálni. Varázslatos, ahogy az ember ráteszi a festéket,
és szalad, fut szanaszét. Van, amit meg lehet állítani alkohollal, arrébb lehet tolni a színt, másikat lehet felvinni, és
lehet kontúrozó technikával szabályok, formák közé szorítani a festéket – mesélt az alkotó, és arról is, hogy a selyem
igazoltan gyógyító, nyugtató hatású: ha valakinek fáj a
torka, és egy selyemhernyó kendőt a nyakára teker, annak
nyugtató hatása van a szervezetre, sőt, gyógyító ereje is.
A lelki gyógyítás pedig abban is rejlik, ha az ember elkezd
egy selyemkendőt festeni, tényleg elfeledkezik a külvilágról
– hangzott el az alkotótól.
-Salamon-

Mint azt a 69 éves ünnepelt elmondta, gyermekkora
óta ministrál a gesztesi templomban, ahol a templomatya szervezési feladatait 12 éve végzi, és napjainkban is segíti ministránsként a liturgiát. Huszonegy
évvel ezelőtt lett tagja az egyházközség vezető testületének.
- Egész életemben meghatározó volt az egyházközség
szolgálata. Az volt gyermekként, amikor a hajnali
misét követően indultam iskolába, és az ma is, amikor nap, mint nap segítem közösségünket. Igazi meglepetés volt, hogy a pápa elismerte munkámat. Teljes
titokban folytak az előkészületek, és nagyon elérzéke-

nyültem, amikor a mise végén szólított a plébános.
Köszönöm mindenkinek, aki részt vett abban, hogy
ilyen komoly elismerést vehettem át. Olyat, amiben
egy élet munkáját ismeri el Ferenc pápa – fogalmazott
Mautner János.

Önkormányzatunk értesíti az érintetteket, hogy az idei évben a járványveszély miatt
az Idősek Napja rendezvényünk elmarad!

