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Százmilliók a várra!
A várgesztesi vár újra életre kelhet, hiszen 2021.
november 11-én a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselői 800 millió forint támogatásról tájékoztatták a kis település polgármesterét,
Rising Károlynét – tudtuk meg Czunyiné Bertan
Judit Facebookon közzétett videójából.
A polgármester és az országgyűlési képviselő
közös munkája végre célba ért, hiszen nettó 800
millió forint támogatást kaptak a vár rendbeho-
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zatalára. November 11-én a munkaterületet átadták a kivitelezőnek, a jövőben állagmegóvási
és alapmunkálatokat fognak a helyszínen elvégezni. Pontosabban ez a tető és a lényeges elemek
helyreállítását jelenti, ami a későbbiekben alkalmassá teszi a várat arra, hogy további turisztikai fejlesztéseket hajtsanak végre.
A várgesztesi vár már 2014 óta, egy falomlás
következtében nem fogadhat látogatókat. Habár
az elhárító munkákat már elvégezték, továbbra
sem látogatható.

Megteremteni Advent csendjét
kisded. Ez a legfontosabb. Nem a karácsonyi menü, nem az
ajándékok sokasága, csak ez! – szóltak az ünnepi gondolatok Visnyei László plébánostól, majd a zsúfolásig megtelt
templomban a helyi zeneiskolás diákok, kisiskolások, hittanos diákok, a Tardosi Egyházi Kórus és a Német Kultúregyesület Dalköre varázsolt szívet melengető karácsonyváró hangulatot.
A program folytatásaként a községháza előtt Rising Károlyné köszöntötte a település lakóit és vendégeit, a közösség már nyolcadik alkalommal kezdte meg a falu adventi
koszorújánál a közös készülődést karácsonyra.

Advent és a karácsony Jézusról szól, akiben testet ölt a szeretet, a türelem és megértés. Advent lehetőséget teremt az
elcsendesedésre és az áldott várakozásra. Gyakoroljunk türelmet, megértést másokkal szemben, az ünnepek lényegének megértése segít majd abban, hogy ez az időszak különb
legyen az átlagos hétköznapoknál – fogalmazott Pillmann
József, a várgesztesi német nemzetiségi önkormányzat elnöke advent első vasárnapján a hagyományos karácsonyváró koncert kezdetén a katolikus templomban.
Mit is jelent számunkra Advent? Vezet Karácsonyhoz. Vezet
minket hétről-hétre az a kis gyertyaláng, amit meggyújtunk az adventi koszorún. Kivezet minket a sötétségből,
hiszen hétről-hétre világosabb lesz, mígnem elérkezünk a
Karácsony fényéhez, amely jelzi, hogy elérkezett hozzánk a

Advent a várakozás ideje. A várakozás lehet izgatott és legfőképpen bizakodó. A lecsendesedés megfelelő idő a számvetéshez. Átgondolható, hogy mit cselekedtünk helyesen és
miben szükséges változtatni. Érinti egyéni életünket, családunkat és munkánkat. Akkor jó, ha harmóniában tudunk
élni, dolgozni. Polgármesterként nagyon örülök, hogy
Várgesztes lakói egy nagy közösség. Az itt élők számtalan
önzetlen segítéssel járulnak hozzá a falu gyarapodásához, a
közösség összetartozásához, ami biztonságot jelent – hangzott el a településvezetőtől, aki a következő gondolatok jegyében gyújtotta meg az adventi koszorú első gyertyáját:
a hit, szeretet, öröm és remény – a 4 gyertya szimbólumaként külön válnak, pedig igazán ezek folyamatosan, egységben a boldog életünk részei. 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!
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Idősek napja
Várgesztes 176, hatvan évnél idősebb lakóját köszöntötte
november közepén a Faluházban Rising Károlyné polgármester a település idősek napi rendezvényén.
A 644 fős falu 27,3 %-a időskorú, és ez a fiatal beköltöző
családok miatt alacsonyabb arány, mint 2-3 éve, amikor
még 30 % volt.
Mint azt a faluvezető elmondta, a tapasztalat és életbölcsesség együtt jár. Akár munkáról, akár politikáról van szó, az
értékítélet mindig abból ered, hogy az ember a saját bőrén
mit érez, mit élt át. Vannak jellembeli különbözőségek,
ezért van sokszínűség, más-más megítélés.
- Minden évben kérek Önöktől valamit. 2021.évi kérésem
az, hogy őszintén meséljék el, vagy a dédikkel meséltessék
el élettörténetüket, hogy a gyerekek, unokák és dédunokák
tudjanak a körülményekről, valós tapasztalatról. Ne maradjanak tabu témák a családokban. Annyi szörnyűséget
látnak a TV-ben a fiatalok, de fogalmuk sincs, milyen volt a
háború, a malenkij robot, a hadifogság, a vallásosság tiltása, a kötelező kommunista műszak, a svábok megkülönböztetése, stb. A beszélgetések során legyen szó az ünnepi
hagyományokról, a szokásos mezőgazdasági vagy háztartási munkákról, a családok közös szüretéről, tollfosztásról,
disznóvágásról, mindarról, hogyan sikerült a pici zsákfaluban a létfenntartás – fogalmazott a polgármester.

Pillmann József, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke egy tanulságos történettel és egy verssel köszöntötte a
szépkorú meghívottakat, majd következett a hagyományos kultúrműsor.
A délután folyamán az óvodások, iskolások, a gyermek,
ifjúsági és felnőtt tánccsoport, valamint a Német Kultúregyesület dalkörének előadása szórakoztatta a jelenlévőket,
végül a Szőke Laura-Simon Zoltán művészpáros operettmusical összeállítása zárta Várgesztes idősek napi szórakoztató programját.
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Elhelyezték az időkapszulát
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„Éjjel-nappal pályáztak” – megérte!

Meghaladta Várgesztes teljes éves költségvetésének nagyságát a nyertes pályázatok összege tavaly, a támogatói források elérték a 233 milliót – emelte ki Rising Károlyné a község közmeghallgatásán november 23-án a Faluházban.

Ünnepélyes keretek között helyezték el november 11-én a
leendő „Keltike Ház” időkapszuláját.
Rising Károlyné köszöntötte a meghívottakat, akik között
ott volt Czunyiné Bertalan Judit, a térség országgyűlési
képviselője, Romanek Etelka megyei közgyűlési alelnök,
Zink Ferenc a kivitelező ZAFIR Kft. tulajdonos ügyvezetője
és Gíber Dániel projektmenedzser.
Mint azt a polgármester elmondta: a „Keltike Ház” projekt
célja egy ökoturisztikai központ kialakítása a régi postaépület helyén, amely térségi jelentőségű csomópont lehet a
természeti, geológiai értékek és a helyi történeti hagyományok megismeréséhez. Interaktív kiállítótérként, rendezvényhelyszínként és turisztikai háttér-infrastruktúraként
hozzájárul a fogyasztói környezet adottságainak javításához, a szolgáltatási hiányosságok pótlásához. A fejlesztés
ezen felül – illeszkedve a megyei turisztikai programtervekhez, a Vértes tájegység révén – szorosan kapcsolódik a
szomszédos Fejér megye attrakcióihoz.

A széna illata
Rising Károlyné polgármester köszöntötte november elején a Faluházban a helyiek mellett a szép számban megjelent vértessomlói érdeklődőket is Hartmann Miklós
könyvbemutatóján.
A szerző A széna illata című kötetét 2017-es megjelenését követően országszerte különböző fórumokon mutatta már be, s mostanra német nyelvű fordítása is elkészült.
Mint azt az előadó hangsúlyozta, nem családregényt
akart írni, hanem kortörténelmet, ennek ellenére számtalan családi kapcsolódási pontot vonultat fel, kezdve onnan, hogy 1745-ben útra kelt, hogy Magyarországon leljen új otthonra Martin Hartmann.
A svábok tömegesen érkeztek hazánkba a XVIII. század
közepén. A főhős Kecskéden kezdett új életet. Innen vezetett a família útja Környére, majd 1848-ban Szendre (a

Az 1913-ban épült épület az elmúlt több mint 100 évben
volt pedagógus szolgálati lakás, iskola, óvoda, majd itt tartotta próbáit a falu zenekara, egyik részében működött a
posta, de már évek óta üresen áll.
A jelenlévők a projekt ismertetését követően a Községházáról a beruházás helyszínére sétáltak, ahol a paravánon régi
képeket és a tervezett központ látványterveit tekintették
meg, majd elhelyezték a „Keltike Ház” időkapszuláját. Az
utókornak üzenő hengerbe többek között belekerült a 148,2
millió forint értékű támogatási szerződés, a látványtervek,
a régi épület jelenlegi állapotát bemutató fotók, a közreműködő és támogató személyek nevei, légi fotók Várgesztesről,
a település mindennapjainak fényképei, egy emlékplakett a
német betelepítés 275. évfordulójáról, a képviselő-testületi
névsorok, turista térkép, az aktuális pénzérmék, a Gesztesi
KRÓNIKA novemberi száma, valamint a 24 ÓRA című megyei lap november 11-i példánya.

mai Szákszend), ahol a család egy része jelenleg is él.
Az érkezők magas mezőgazdasági tudást, de legfőképp
különösen fegyelmezett munkamorált hozva magukkal
hamar talajt fogtak új otthonukban, amely annak ellenére a hazájuk lett, hogy megőrizték a német nyelvet és a
hagyományaikat.
A szerző ezzel a kötettel a magyarországi német kisebbség múltjába, hányatott sorsába, dolgos, szorgalmas
mindennapjaiba nyújt betekintést, a fiatal olvasók pedig
közelebb kerülnek egy olyan világhoz, amelyben a kényelem és biztonság állandó hiányával kellett szembenézni.
Hartmann Miklóst az olvasói visszajelzések a folytatás
megírására ösztönözték, így Örömóda címmel meg is
született második műve 2019-ben, amelynek német nyelvű fordítása előkészítés alatt van. A könyv címe a Beethoven által megzenésített költeményre utal. A történet a
második világháború végén, a magyarországi németek
elűzetésének idején veszi kezdetét. Az 1945 utáni eseményeket ebben a regényben a szerző egy olyan szerelmi történetbe ágyazta, melyben csak a politikai és fizikai környezet tükrözi az akkori realitást.
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A polgármester a pályázati forrásokból és önkormányzati kiegészítésből megvalósult fejlesztések summázásában
tíz évre tekintett vissza, és az összesítésből kiderült, hogy a
jól érzékelhető, jelentős beruházások 2020-tól kezdődtek:
2011 és 2019 között, tehát nyolc év alatt 121,5 millió forint
érkezett a faluba, míg tavaly és idén összesen 332,5 millió.
Éjjel-nappal pályáztunk, mindenre, amire csak lehetett, és
most beérett a munka, beértek az előkészítések – fogalmazott.
A településen szép eredményeket értek el az utak, járdák,
csapadékvíz elvezetés területén, a fejlesztések természetesen
folytatódnak, bár – mondta el a polgármester – érkezett
már olyan felvetés, hogy miért költenek ennyi pénzt ezekre
a célokra? Azt gondolom, hogy ezeket a beruházásokat
egyszer kell jól megcsinálni, utána pedig itt maradnak, a
falu vagyonát gyarapítják – fogalmazott Rising Károlyné,
az árkok rendbetétele kapcsán kiemelve: ahol lehet, megőrzik a zöld felületeket, és nem fogják engedni, hogy olyan
részeket is bebetonozzanak, amit nem szükséges.
A közeljövő legjelentősebb beruházása lesz a „Keltike
ház”, melynek már az időkapszuláját is elhelyezték. A régi
postaépület helyén 148 millió TOP-os és majdnem 25 millió
forintos saját forrásból alakítanak ki ökoturisztikai központot, a falu központját érintő beruházás kapcsán a településvezető már most kérte a várgesztesiek és odalátogatók

Oszd meg a fényt!
Teile dein Licht, azaz oszd meg a fényt! – mottóval rendezték meg november 11-én az óvodások és kisiskolások főszereplésével immár 20. alkalommal a Márton-napi megemlékezést a Várgesztesi Faluház előtt.
A pandémia miatt a gyerekek a szabadban verseltek, énekeltek, táncoltak, adták elő rövid jelenetben Szent Márton
életének mozzanatait, s a műsoruk olyannyira lélekmelengető volt, hogy a szülők, nagyszülők nem törődve a
hűvös estével, elragadtatott, büszke mosollyal követték a
műsor minden percét.
A gyerekek ezúttal is már napok óta készültek a programra, ismerkedtek Szent Márton életútjával, lámpást készítettek, és a műsoruk után a „lichterkinderek”, mint

türelmét, megértését.
Nem önkormányzati hatáskör, a falubeliek azonban
érthető módon mindent megtesznek a Gesztesi Vár megújításáért, amely jövőre lesz 700 esztendős. Korábban ígérettel
bírtak, hogy a felújításra sor kerülhet a Kastély- és Várprogram keretében, 2019 decemberében azonban értesültek,
hogy a magyar állam „elállt” a tervektől. Az igazán jó hír
november 11-én érkezett, amikor a térség országgyűlési
képviselője, Czunyiné Bertalan Judit bejelentette, hogy nettó 800 milliós hazai forrásból megújulhat a 8 éve bezárt
vár. Arról, hogy mindez mikor valósulhat meg, nem rendelkezem részletes információkkal, de nagyom bízom benne, hogy egyszer ismét központi kérdés lesz a várunk felújítása – hangsúlyozta a polgármester.
A közmeghallgatás további részében a járvánnyal összefüggő rendelkezéseket, intézményi és hivatali működést, a
falu biztosította támogatási rendszert ismertette, majd a
zöldhulladék gyűjtő működésével kapcsolatos negatív tapasztalatokról szólt. Mint mondta, sajnos van, aki még a
kerítését is odavitte, találtak gumit, műanyagot. Az állapotokat elfogadhatatlannak, és tarthatatlannak nevezte, ezért
– ismertette – rendbe fogják tenni a területet, amit lehet,
összeaprítanak, azt követően viszont biztos, hogy új rendszert vezetnek be, amivel megelőzhetik, hogy ismét előfordulhasson hasonló.
A beszámolót követő hozzászólásokban – a többi között
– két újabb értékteremtő rekonstrukció, illetve beruházás
hangzott el. Az egyik az 1930-ban létesített, a falu központjában található keresztet érinti, melyet felújíttat a
nemzetiségi önkormányzat. Már a kőfaragó dolgozik rajta,
de az időjárás miatt a visszaállítása jövőre várható. Szinén
jövőre tervezik az új tűzoltószertár felavatását, melyhez 5,8
millió forintot nyert el az egyesület. A létesítése folyamatban van, és – ha a járványhelyzet engedi – 2022-ben, az
egyesület fennállásának 100. évfordulója alkalmából rendezett eseményen veszik birtokba.

Kedves Olvasó! Anyagtorlódás miatt nem fért
minden esemény beszámolója a decemberi számunkba! Ezeket a januári újságban olvashatja!
aprócska szentjánosbogarak indultak útnak, hogy megosszák a fényt: Szent Mártonnak ünnepén égő lámpást
viszek én, világítson mindig minekünk, ahol járunk, hova
megyünk. Pogány volt ő, katona, úgy lett Isten szolgája.
Kettévágta díszes köpenyét, betakarta koldus testét.
Mint ismert, Szent Márton félbevágta köpenyét, s egyik
darabját egy koldusnak adta. Ezt követően jelent meg
előtte Jézus, aki azt mondta: ahányszor segít egy szegénynek, annyiszor segít neki.
Az eseményt megkoronázó közös lámpás felvonulás után
a program a Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes támogatásával vendéglátással zárult, a kínálatban ízletes, forró teával, és természetesen libazsíros kenyérrel, hiszen – a mondás szerint – aki Márton-napon libát nem
eszik, egész éven át éhezik.

