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Osztatlan sikert aratott a lakossági
zöldhulladék lerakó
Az Önkormányzat a Vértesi Natúrpark településeként mindent
elkövet, hogy megőrizze és védje természeti értékeit. Közösen
meg kell szüntetni azt a helytelen gyakorlatot, hogy közterületre vagy erdőszélre hordják a zöldhulladékot. A létesítéséhez
önzetlen segítséget kaptunk Hadnagy József helyi lakostól.

Ügyelve a biztonságra, Czunyiné Bertalan Judit
országgyűlési képviselő Rising Károlyné polgármesterrel járta be a települést november közepén.
A Magyar Falu Programnak köszönhetően a temető kerítése, belügyminisztériumi támogatásból pedig a várhoz vezető út egy része újul meg.

A Várgesztesi Gyermek
és ifjúsági tánccsoportnak egy sikeres pályázat keretében új német
nemzetiségi tánc ruhák
készültek. A gyerekek
örömmel vették a szép
új ingeket, mellényeket,
blúzokat. A támogatási
összeg 200 175,- Ft volt,
amelyből az Önkormányzattól kapott korábbi
támogatással
együtt 5-5 lány és fiú mellény, 5 lány blúz, 5
fiú ing, és 2 db szoknya készült.
A beszerzett felszereléseket támogatta a BMI, a
Bundesministerium des Innern, für Bau und
Heimat, a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzatán keresztül.

A gyűjtőbe kizárólag zöldhulladék lerakása engedélyezett. A
növényi eredetű biológiailag
lebomló hulladékon kívül egyéb
hulladék (háztartási hulladék,
állattetem, építési törmelék, stb.)
elhelyezése tilos!
Kérjük, amennyiben műanyag zsákban szállítják a helyszínre
a zöldhulladékot, borítsák ki és a zsákot, vigyék a 60 lépésre
álló kukába. Még jobb, ha a posta előtti szelektív hulladékgyűjtőbe dobják!
Hibásan járt el az a lakó is, aki, pl. nagy mennyiségű paradicsomszárat tett a temető melletti kukába, ezzel elfoglalva azt a
helyet, amit a sírok ápolásából keletkezett hulladék részére állítottunk oda.
Nem szeretnénk már további táblákat kihelyezni, ezért jó lenne,
ha a meglévőkön található kérések szerint járnának el a
várgesztesiek.
Az eddig kihelyezett mennyiség után az erdőszélek fellélegeztek
az Önkormányzat pedig örül a sok pozitív visszajelzésnek!

A Faluház zárva!
A várgesztesi Faluház tájékoztatja kedves látogatóit, hogy a járványügyi rendelet értelmében
az intézmény december 10-ig zárva tart.
Az erre az időpontra tervezett rendezvények elmaradnak. Az itt működő közösségek összejövetelei, foglalkozásai ezen időszak alatt szünetelnek.
Az általános iskolai és az alapfokú művészeti
iskolai oktatás, valamint az óvodai nevelés a
hagyományos munkarendben folyik tovább, figyelembe véve az esetleges új kormányrendeleteket – tájékoztatott Geiszt Róbert intézményvezető.
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A falu adventi koszorúja mellől
köszöntöm Várgesztes lakóit!
Öt évvel ezelőtt, hagyományteremtés céljából a falu
központjában egy nagy adventi koszorút helyeztünk
el. A templomban megtartott zenés programok után
évente közel 100 fő együtt énekelt karácsonyi dalokat
a polgármesteri köszöntő után. Közösen kortyolgattuk a forralt bort és teát.

jük, hogy életünk folytonosságában a 4 fogalom
együtt járhat, főleg ha tudatosan szeretnénk is. 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.

Ebben az évben a hatályos jogszabályok a Covid járvány miatt mindennemű rendezvény megtartását
tiltják, így külterületen sem találkozhatunk, csoportosulhatunk.

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!

2020. nov. 29-én a reggeli szentmisén meggyújtották
az első gyertyát a templomban. A Hivatal előtt álló
FALU ADVENTI KOSZORÚJÁN advent első napján a
Képviselő Testület tagjai szintén gyertyát gyújtottak.
Ezt követően ide várjuk a családokat tetszőleges időpontban. Az elmúlt években sorra érkeztek a gyermekes családok, akik fotókat készítettek. Rövidesen ezzel
kapcsolatban felhívást teszünk közzé! Figyeljék a
honlapot!
Mindenkinek mást jelent advent, a várakozás ideje.
Valamennyi házban elkészültek az adventi koszorúk.
Otthonainkban a gyertyák lobogó lángja láttán számba vehetjük - 1-1 gyertya jelentése mellett - saját életünket. Személyünk apró, szinte láthatatlan porszem
a világban; mégis tudjuk, hogy sokmilliárdnyi apró
dologból áll össze a világmindenség. Saját életünk alakulásával így járulunk hozzá az egészhez.
Egy hónapunk van arra, hogy ki-ki összegezze magában mit ért el saját és családja életében egy év alatt,
illetve milyen örömmel tud karácsonyfa mellett állni.
Advent gyertyák jelképei: HIT, SZERETET, ÖRÖM, REMÉNY. Advent idején, a lecsendesedés alatt megélhet-

Jó tulajdonságaink megerősítésével kívánok mindenkinek bizseregtető várakozást és kellemes ünnepeket!
Rising Károlyné polgármester
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November a szépkorúak köszöntésének ideje

Rendhagyó Márton-nap

Várgesztesen 183 fő 60 év feletti állandó lakhellyel rendelkező személy él. Többségük minden évben nagyon várja azt a
délutáni találkozót, amikor az unokák és délunokák műsora után késő estig beszélgethetnek terített asztalnál. Addigra a szüret, a kerti munkák befejeződnek.

faluban önzetlenül átadja tapasztalatait, javaslataival segíti
munkánkat, és részt vesz minden olyan eseményen, amely
hozzájárul a falu közösségi életéhez. Megköszöntem a falu
lakóinak, hogy rendben tartják házukat és portájukat, példát mutatva szomszédjaiknak. Ezzel járulnak hozzá ahhoz,
hogy jól érezzük magunkat. Rajtunk kívül az idelátogatók
is csodálatos helynek ítélik Várgesztest.

Oszd meg, amid van! – ez Szent Márton üzenete, akiről
több országban is megemlékeznek november 11-én.

A Képviselő Testület döntése alapján önkormányzati támogatást adtunk valamennyi időskorúnak. A csoportos találkozás elkerülésének érdekében idén ezt az alpolgármester
asszony és a képviselők vitték ki az érintetteknek. A kötelezően elrendelt szabályok könnyebb betarthatósága érdekében mosható, vasalható textil maszkot is átadtak.

Mint minden évben, a gyerekek ezúttal is már napok óta
készültek a programra, ismerkedtek Szent Márton életútjával, lámpást készítettek, és ezekkel a lámpásokkal felszerelkezve indultak útnak, énekelve a kicsit átköltött gyermekdalt:
Száz liba egy sorba
mennek a „templomba”
elöl megy a gúnár
Jaj de peckesen jár
Száz liba egy sorba

Vidáman idézik fel a „régi szép időket”, a bálokat, ki melyik
lányért verekedett, kinek a legjobb a bora, hogyan építkeztek közösen. Évtizedek jó dolgait tudhatjuk meg ilyenkor.
5-6 családon és néhány fekvőbetegen kívül mindenki részt
vett évek óta az ünnepen. Míg a Csengőnapi szabadtéri
vendéglátáson főleg a fiatalok és gyermekeik voltak jelen
akár hajnalig, addig a Szépkorúak napján az idősek közül
senki sem rohant haza.
A koronavírus járvány megakadályozott bennünket abban,
hogy ezt a hagyományt 2020-ban folytathassuk. A közös
személyes találkozó elmaradt. Valamennyi érintettnek elküldött levelemben megköszöntem, hogy a családjában és a

Advent meghív bennünket
az elcsendesedésre…

Visnyei László ez év augusztusától szolgálja Környe, Vértessomló és Várgesztes hívő katolikus közösségét, mint
plébános. Most a vele készült interjúból olvashatnak részleteket, a teljes anyag pedig megtekinthető a falu weboldalán.
Az atya úgy érzi, a 3 település saját miliővel, adottságokkal rendelkezik, ami viszont közös, hogy mind a hívek,
mind az önkormányzatok részéről ugyanolyan mértékben tapasztalja a segítőkészséget, nyitottságot:
Mindhárom településen sajátosak a feladatok. Várgesztes
egy kis kincses doboz, hiszen ott az erdő, a halastó, ahol
érdemes lenne a Plébániát felfejleszteni, ifjúsági szállást kialakítani, programokat szervezni, akár zarándokokat fogadni pihenésként.
- Azt látom, hogy mindenhol nyitottak az emberek mind
a hitre, mind a vallásra, hogy megismerjék Krisztust. De
ehhez kell a pap is, hogy jelen legyen folyamatosan, és kell,
hogy a hívek is nyitott szívvel legyenek efelé. Mert sokszor úgy lehet érezni, mintha az egyház nagyon bezárna,
pedig nem bezár, hanem nyitva van, csak az emberek nem
jönnek. A pandémia időszakában is meg kell találni azo-

Valamennyiüknek jó egészséget kívánok!
Rising Károlyné polgármester
kat a helyeket, lehetőségeket, hogyan tudnánk megszólítani az embereket. Ilyen volt például az online misézés,
amit – papokkal beszélgetve – valaki pozitívan értékel, valaki negatívan. A pozitív oldala: lehet, meg tudok szólítani
olyan embert, aki nem jön el a templomba, de később lehet, hogy eljön. A negatívuma, hogy kényelmessé tudunk
válni abból a szempontból, hogy „otthon leülök, pizsamában megnézek egy misét, és teljesítettem a misekötelezettséget.” De még ha online misére is készül az ember,
akkor is úgy kell készülnie, mintha templomba menne.
Szépen felöltözök, rendet teszek magam körül, hogy úgy
vegyek részt a szentmisén az otthonomban is, hogy tudatosan minden mást kizárok, mert az Istennel akarom tölteni azt az időt – mondta a plébános, aki így folytatta: A
karácsonyt megelőző időszak idén meghív bennünket az
elcsendesedésre. Arra, hogy „ember, kicsit nézzél magadba, és merjél gondolkozni, mit jelent az, hogy Isten a szeretet.” Szent János Apostol úgy fogalmaz az első levelében, hogy „Isten a szeretet.” Eljön a Fiú, akit nagyon
szeret az Atya. Elküldi hozzánk: Fiam, tedd meg az én
akaratomat, hogy megváltod ezt a világot. És igen: ez Advent üzenete, hogy miként tudjuk csendben észrevenni
önmagunkban, hogy mire is hívott meg az Isten? Hogyan
tudok készülni a Karácsonyra? Meg vagyunk szorítva,
hogy igenis, ebben a megszorított csendben fel tudjuk-e
ismerni, hogy Isten megszólít bennünket a hétköznapokban is? Akik pedig kevésbé vallásosak, nekik pedig azt az
üzenetet hozza az adventi időszak, hogy „hogyan tudom
még jobban szeretni a családomat?” Hogyan tudom „ebben a számomra leszűkült mozgástérben megtalálni azt
az örömet, hogy ránézhetek a gyermekeimre, ránézhetek
a feleségemre, férjemre”, a nagyszülők az unokákra, gyermekeikre. Hogy milyen jó életem van. És ebben meglátni
azt az örömöt, amit a karácsony üzen: eljött közénk a
szeretet. Hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát odaadta érte. Ahogy korábban idéztem Szent
János Apostolt: Isten a szeretet. És a szeretet
mindannyiunkat össze tud kötni, de ehhez az kell, hogy
az adventi időszakban merjek egy kis csendet tartani. És
ezt a csöndet ne teherként éljem meg.
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Várgesztesen szigorú biztonsági intézkedések mellett, a
szülők jelenléte nélkül rendezték meg az óvodások és kisiskolások főszereplésével immár 19. alkalommal a Mártonnapi megemlékezést.

És valóban a templomban fejeződött be a hagyományőrző
esemény, ahol az iskolások műsorával, versekkel, mondókákkal, dalokkal emlékeztek meg a szent püspökről.
A Márton-napi népszokások egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, illetve az advent közeledtéhez kötődnek, másrészt ahhoz a legendához, amely
szerint Szent Márton egy libaólban próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták megválasztani, de a ludak elárulták
gágogásukkal.

Kilenc évtized

A római időkben november 11. a téli évnegyed kezdő napja
volt, ekkor az új termésből és az újborból tartottak nagy
lakomát. Általában ludat, vagyis a hadisten, Mars szent
madarát fogyasztották, ami latinul „avis Martis” (Mars isten madara). Ebből lett népies szófejtéssel "Márton madara".
Márton napja a karácsony előtti 40 napos böjt előtti utolsó
ünnepnap, ezért ezen a napon rendszeresek voltak a lakomák, bálok, vásárok. Ilyenkor nagy evés-ivást rendeztek,
hogy a következő esztendőben is bőven legyen mit fogyasztani. A lakmározásnak kedvezett az is, hogy a hagyomány
szerint ilyenkor nem volt szabad takarítani, mosni, teregetni, mert ez a jószág pusztulását okozta. Novemberben már
le lehet vágni a tömött libát, ezért a Márton-napi ételek
jellemzően libafogások, így például libaleves, libasült párolt
káposztával és zsemle- vagy burgonyagombóccal, mert a
rigmus szerint: "Aki Márton napon libát nem eszik, egész
éven át éhezik". Szokás volt, hogy a liba húsából, különösen a hátsó részéből, küldenek a papnak is, innen ered a
"püspökfalat" kifejezés.

Nagy szegénységben éltek. A háborús időkről és
gyermekkoráról mesél. Édesapját orosz hadifogságba vitték, aki 10 évig nem láthatta családját. 1954ben csodaként élték meg, amikor betegen, lesoványodva hazajött. Addigra Magdi néni vőlegényt
talált magának és férjhez ment Schlapak Józsefhez
1954. februárban. 1955.jan.1-én megszületett Marika
és 1956.szeptemberben Jóska gyermekük.
Ügyesen varrt és a faluban indított varrótanfolyamon sikerrel vizsgázott. Férje favágóként dolgozott.
Magdi néninek a főzés volt még a nagy tudománya.
A gesztesi várban évekig dolgozott, mint konyhalány. A tatabányai megyei kórházból ment nyugdíjba, ahol takarítónő volt.

Családja körében ünnepelte 90. születésnapját
Schlapak Józsefné, akit az önkormányzat nevében
Rising Károlyné polgármester, valamint Vörös Sándorné, a Hagyományőrzők vezetője is felkeresett.
Schlapak Józsefné, szül Mózer Magdolna 1930. nov.
26-án született Várgesztesen elsőszülöttként. Hatan
voltak testvérek, sajnos mára csak ketten maradtak
Mária húgával.

Nyugdíjas éveiben férjével, aki templom-atyaként
szolgálta az egyházat – rendben tartotta a templomot és díszítette minden ünnepre és vasárnapra az
oltárt.
Az évek alatt 6 unokával és 11 dédunokával szaporodott a család. Sajnos férjét 24 éve elveszítette. A
munka és a család éltette tovább. A kertjében a mai
napig láthatjuk kapálgatni.
Isten éltesse 90. születésnapja alkalmából!

