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Visszatekintő
2020.
- A Sváb Kupa elnevezésű teremlabdarúgó torna 18.
sorozata indult útjára január 18-án Vértessomlón.
- Közel hetven érdeklődő érkezett februárban a Faluházba az Esterházy Móricról szóló dokumentumfilm
megtekintésére.
- Hatalmas, emlékezetes bulinak adott otthont a Faluház februárban. Szülők, nagyszülők, dédik búcsúztatták együtt a telet az óvodásokkal és iskolásokkal.
- Élénk érdeklődés kísérte a gesztesi önkormányzat
márciusi közmeghallgatását, amelyen elsőként a választók bizalmát köszönte meg Rising Károlyné polgármester.
- Több szempontból is rendhagyó volt a 15. alkalommal megrendezett márciusi hagyományőrző disznóvágás. A jubileum mellett az adta a különlegességet,
hogy míg eddig az idősebb korosztály tagjai, Schaffer
Márton, vagy Schalkhammer Feri bácsi irányították a
munkát, addig most a fiatalabb generáció vette át a
felelősséget.
- Polgármesteri rendelettel került lezárásra áprilisban
Várgesztes. A kirándulók kötelesek voltak a falu alatt
számukra biztosított parkolóban hagyni a járműveket, és gyalogosan csak a kijelölt külterületi utakon
közlekedhettek.
- Mivel a járványveszély érdemben csökkent május
végére, újranyithattak az intézmények.
- Auer Zsolt személyében új jegyző irányítja a Vértessomlói Közös Önkormányzati Hivatalt és Várgesztesi
Kirendeltségét júniustól.
- Sikerrel pályázott a várgesztesi önkormányzat, így
július 6-ától három héten át színes programok várták
a helyi gyerekeket a Faluházban és környékén az Erzsébet tábor keretében.
- A régi autók és motorok szerelmesei igazán különleges járművekben gyönyörködhettek júliusban Gesztesen, ugyanis a települést érintették a XI. Pázmándi
Veterán Autó-, Motoros Találkozó és Vértes Csillagtúra résztvevői.
- Tizennégy csapat 28 pecása fogott botot augusztusban a gesztesi horgászegyesület hagyományos, 24
órás versenyén.
- Gerendai Sándort új plébánosként augusztus 1-jétől
Visnyei László plébános követte Környén, Vértessom-
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lón és Várgesztesen.
- Közel 300 versenyző vett részt augusztus első hétvégéjén a kétnapos tájékozódási futó Vértes Kupán,
amelynek versenyközpontját Várgesztesen alakították ki.
- Bár a veszélyhelyzet miatt jókora késéssel, de augusztus végén mégiscsak összegyűltek a falu lakói,
hogy együtt ünnepeljék Várgesztes legnagyobb közösségi eseményét, a Csengőnapot, valamint a Széna
utcai beruházás avatóját.
- Húszmillió forinttal támogatta a megyei önkormányzat a kistelepülési kulturális programok rendezvénysorozatát, aminek keretében a somlói HaveRock
együttes adott szabadtéri koncertet szeptemberben.
- Szeptembertől használhatják a falu lakói a zöld hulladéklerakót.
- „Színes gondolatok” címmel nyílt kiállítás a
várgesztesi Faluházban október 2-án Zsolnay Katalin,
tatabányai festő alkotásaiból.
- Elhunyt lelkipásztoraikért mondtak imát október
utolsó vasárnapján a várgesztesi katolikus templomban, ahol Visnyei László plébános Mautner János
templomatyának ünnepélyes keretek között adta át a
Szentatya pápai áldását.
- Megkezdte működését Tatabányai Járási Hivatal illetékességi területén novemberben a mobilizált ügyfélszolgálat.
- Várgesztesen szigorú biztonsági intézkedések mellett, a szülők jelenléte nélkül rendezték meg az óvodások és kisiskolások főszereplésével immár 19. alkalommal a Márton-napi megemlékezést novemberben.
- Útburkolati munkákra került sor novemberben az
Összekötő út a Vadászdomb úti kereszteződéstől az
erdőig, valamint a Hegyalja úton az Összekötő úttól a
Kolcsár kereszteződésig.
- A templomba járó vértessomlói, várgesztesi, környei
testvérek a szentmisék előtt és után a sekrestyében
adhatták le a Katolikus Caritas már hagyományos
adventi élelmiszergyűjtése során adományaikat decemberben, amelyekből 100 ajándékcsomag készült.
- Szigorúan betartották a létszám és járványügyi előírásokat december elején a várgesztesi Szent Borbála
napi megemlékezés résztvevői, akik bányásztársaik
emléke előtt rótták le kegyeletüket a községházánál.
- Várgesztesen évtizedes múltra tekint vissza a
Christkindl hagyománya. 2020-ban a koronavírus
helyzet miatt erre, és a hagyományos Christkindl találkozó megtartására nem kerülhet sor, azért a Német
Nemzetiségi Önkormányzat virtuális találkozót hirdetett meg.
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Sikerekben gazdag, boldog, egészségben megélt új
esztendőt kívánunk minden kedves Olvasónak!

Újévi fogadalmak
2021-re
Szilveszter éjjel, pezsgőtől mámorosan úgy tűnik,
bármi is áll előttünk, az biztosan jobb lehet, mint a
múlt év. Ezért tesznek olyan sokan ígéretet annak érdekében, hogy az újév ha egy kicsit is, de jobb legyen,
mint a múlt év. 2020. különösen rendhagyó volt, nem
csoda tehát, hogy a legtöbben vágyunk egy különb és
kicsit élhetőbb új évre.
Az emberek nagy százaléka tesz újévi fogadalmat,
mégis közel 80 százalék képtelen ezt megtartani. A
probléma gyökere abból ered, hogy sokan az “új év –
új élet” jelige mentén úgy gondolják, hogy amint éjfélt üt az óra, varázsütésre más emberekké válnak. Ez
természetesen nincs így. Többségében azért nem működnek az újévi fogadalmak, mert nem konkrét célokat tűzünk ki, hanem csak papírra vetjük, ami
eszünkbe jut.
Az újévi fogadalmat úgy a legkönnyebb betartani, ha
komoly tervezés előzi meg. Természetesen a legkön�nyebb, csak úgy ukmukfukk leírni, aztán lesz ami

lesz. Ilyenkor szinte garantált a bukás, ami magával
hozza a bűntudatot és “nekem ez sem sikerül” érzését. Ki akarná így kezdeni az új évet? Fontos, hogy
reális célokat tűzzünk ki magunk elé. Ismerjük önmagunkat és a határainkat.
Azt lényeges tudatosítanunk, hogy nem egy hét alatt
érkeznek majd hatalmas változások. Egyszerre ne
akarjunk mindent megvalósítani, inkább lépésről – lépésre haladjunk. Az újévi fogadalom titka a folyamatosság. Ne várjunk magunktól lehetetlent, ne tegyünk
lehetetlen fogadalmakat, hiszen ezzel csalódást keltünk majd önmagunk számára. Ne feledjük, a türelem tényleg rózsát terem, bízzunk önmagunkban és a
siker nem marad el.
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A bányászok védőszentjére emlékeztek
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Virtuális Christkindl találkozó 2020.

Szigorúan betartották a létszám és járványügyi előírásokat a várgesztesi Szent Borbála napi megemlékezés
résztvevői, akik bányásztársaik emléke előtt rótták le kegyeletüket a községháza előtt.
Az elmúlt fél évszázadban 121 gesztesi lakos dolgozott a vértesi barnaszén bányák valamelyikében. Embert
próbáló munkájuk, kitartásuk minden tiszteletet megérdemel.
Az eseményem a Bányász Szakszervezet, valamint a Hagyományőrzők vettek rész, akik a méltató szavak után
elhelyezték a koszorúikat az emlékhelynél, de ott volt Rising Károlyné polgármester is, akinek édesapja a régi
XX-as aknán volt lőmester.

Békeláng

December 20-án, a vasárnapi reggeli mise után nyílt alkalom átvenni a karácsonyi békelángot.
Az ENSZ 1986-ot a béke évének nyilvánította. Egy osztrák
cserkészcsapat ötlete alapján a béke szimbóluma a betlehemi Születés templomában égő láng lett. Azóta évről
évre Bécsből – cserkészek kíséretében – rendszerint egyegy különleges gyermek indul Jézus születésének helyszínére, hogy a jászol helyén épült templomban található
örökmécsesből lángot vegyen.

A falu adventi koszorúja mellől
köszöntötte Várgesztes lakóit a
polgármester!
2020-ban a hatályos jogszabályok a Covid járvány
miatt mindennemű rendezvény megtartását tiltják,
így külterületen sem találkozhatunk, csoportosulhatunk.
November 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.
Advent gyertyák jelképei: HIT, SZERETET, ÖRÖM, REMÉNY. Advent idején, a lecsendesedés alatt megélhetjük, 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.

A Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség cserkészei 1991.
óta hozzák el a lángot Bécsből, ami azóta is a Felvidék
számos helyére jut el. A tatabányai térségbe a Héregen keresztül hatodik alkalommal érkezett a békeláng.

Szenteste, december 24-én házról-házra jártak, kértek
bebocsátást, hogy előadják Jézus születésének történetét. Az utóbbi években a dalok tanítását a dalkör
hölgytagjai végezték.
2020-ban a koronavírus helyzet miatt erre nem kerülhetett sor, ezért a hagyományos Christkindl találkozó helyett a Német Nemzetiségi Önkormányzat
virtuális találkozót hirdetett meg. Ezzel lehetővé vált
Tarján, Vértessomló, Szomor és Várgesztes Christkindl
csoportjai szereplésének megtekintése az e célból létrehozott Youtube csatornán.

Lámpásba zárva hozzák aztán repülővel Bécsbe, ahol egy
hatalmas és nagyszabású ünnepség keretében veszik át az
egyes országok, nemzetek cserkészküldöttségei a lángot.
Idén a nyilvános pompás lángátadó ünnepségek elmaradnak, de az igény továbbra is megmaradt, hogy az emberek kézről kézre adják a lángot, hogy elvigyék otthonainkba, hogy ott karácsonyig folyamatosan égjen.
Az otthonokban fénylő „betlehemi láng“ imádságra hívó
jelenléte összeköti a családokat a világ különböző pontjain
élő családokkal, ami elmélyíti az adventi előkészület lelkületét. A gyertyával gyertyát gyújtva továbbított láng, a
béke lángja azt is jelképezi, hogy akárcsak a lángot, a békét is embertől emberig kell továbbítani. Ez a láng mindenkié, minden jó szándékú emberé, nincs egyházhoz,
felekezethez kötve.

Várgesztesen évtizedes múltra tekint vissza a
Christkindl hagyománya. Az iskoláskorú gyerekek
mindig nagy szeretettel vállalták a szöveg és a kapcsolódó ének betanulását. Régebben a gyakorlás már
jóval karácsony előtt megkezdődött, mégpedig a szereplők otthonában, ahol felváltva minden héten másnál vendégeskedtek.

Eddig tartott
Kócza Júlia megyei egyenlőbánásmód-referens arról
tájékoztatta lapunkat, hogy 2021 januárjától az
Egyenlő Bánásmód Hatóság megszűnt, feladatait az
alapvető jogok biztosa vette át. A megyei referensi hálózat 2020. december 31. után nem működik tovább,
így Komárom-Esztergom megyében több mint 10 év
után nem lesz elérhető a személyes ügyfélfogadás. Telefonon és írásban közvetlenül az állampolgári jogok
biztosához lehet fordulni .

A videómegosztó portálon kialakított „Várgesztes”
oldalon a következő polgármesteri köszöntő fogadja a
látogatót: Tisztelettel köszöntöm Várgesztes Önkormányzatának csatornáján! Bízom benne, hogy a településünkön és a településünkről készített felvételeket
látva úgy dönt, hogy nem csupán virtuálisan, hanem
személyesen is felkeresi az Észak-nyugati Vértes ölelésében fekvő, 600 lélekszámú kicsi falunkat. A korábban zárt sváb falucska a természeti értékei megóvása
mellett az épített környezettel azt tudja megmutatni,
milyen harmóniában élünk a Vértesi Natúrpark területén. A nagyváros zajától, a szmogtól mentes falunk
testi-lelki felüdülést nyújt azoknak, akik csendre
vágynak, pihenni érkeznek. A dolgos mindennapokat
időnként zenés, táncos ünnepek tarkítják. Azokat
várjuk Várgesztesre, akik tisztelik a természetet, az
alkotó és tevékeny embereket.
Rising Károlyné polgármester
Talabér Angelika fotója

A templomba járó vértessomlói, várgesztesi, környei testvérek a szentmisék előtt és után a sekrestyében adhatták le a
Katolikus Caritas már hagyományos adventi élelmiszergyűjtése során adományaikat.
Minden bizonnyal a járvány okozhatta, hogy idén a szokásosnál kevesebb tartós élelmiszer gyűlt össze, viszont többen
segítették forintokkal a jótékonysági kezdeményezést, így az aktivisták a még hiányzó termékek megvásárlása után
december 8-án pontosan száz csomagot állíthattak össze.
A csomagok készítésekor 100 kiló liszt, ugyanennyi cukor és rizs, 100 üveg étolaj, 80 kiló konzerv, 65 kiló tészta, félszáz
kiló bab, lencse, szintén 50 kiló kekszféle és édesség, valamint tea, kakaó, és további egyéb tartós élelmiszer sorakozott
az asztalokon, melyekkel szerényebb körülmények között élő nagycsaládosok, egyedülálló idősek karácsonyát szépítették meg az adományozók.
A csomagok jelentős részét, 76 darabot Környén oszt ki a szervezet napokon belül, 14 csomaggal vértessomlói, tízzel
pedig várgesztesi családot, időset ajándékoznak meg.
A Katolikus Caritas a rászorulók, szükséget szenvedők nevében köszönetét fejezi ki mindazok számára, akik idén is
segítettek, hogy megkönnyítsék és megszépítsék a krízishelyzetben lévő testvérek ünnepét!

