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2017. dec. 4-én, hétfőn 15 órakor nyitjuk meg a "Bányászaink emléktárgyai"
tárlatot a Faluház emeletén. Tisztelettel várjuk az érdeklődőket.
Várgesztes Község Önkormányzata, Várgesztesért Közalapítvány
Hagyományőrzői és bányász nyugdíjasai
GESZTESI KRÓNIKA • Közéleti és információs havilap • Lapalapító és kiadó: Várgesztes Község Önkormányzata,
2824 Várgesztes, Arany J. u 47. • Felelős kiadó: Rising Károlyné polgármester • Főszerkesztő: Salamon Gyöngyi, e-mail: salamongy@t-email.hu •
20/9611-833 • Hirdetésfelvétel: 20/9611-833 • Lapzárta: minden hónap 8. napja. Megjelenik havonta 230 példányban.
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy az olvasói leveleket, reflexiókat rövidített formában, szerkesztve közölje.
Ezek az írások nem minden esetben tükrözik a szerkesztőség véleményét. A meg nem rendelt anyagok és hirdetések tartalmáért
a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Anyagokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. ISSN: 2062-5472
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A lámpás gyermekei

Oszd meg, amid van! – ez Szent Márton üzenete, akiről
több országban is megemlékeznek november 11-én. Várgesztesen immár 16. alkalommal rendeztek az óvodások és
kisiskolások főszereplésével ünnepséget a szentre emlékezve, akinek elsősorban Németországban, de szűkebb hazánkban a németajkú településeken is őrzik hagyományait.
Mint Pillmann Katalin óvodavezetőtől megtudtuk, a gyerekek ezúttal is már napok óta készültek a programra, ismerkedtek Szent Márton életútjával, lámpást készítettek szüleikkel az ovisok, s a lámpás köré építették fel az ünnepi
történetet, ami a melegséget, az önzetlenséget jelképezi. Azt,

hogy amink van osszuk meg azokkal, akik hiányt szenvednek.
A kicsik versekkel, mondókákkal, dalokkal fogadták a konferenciateremben a szülőket, rokonokat, ismerősöket, s mivel az idő is kegyes volt, nem maradt el a lámpás felvonulás
sem, amit – természetesen – követett a gyümölcsteás, libazsíros kenyeres vendéglátás a faluházban.
November 11-e egyébként a 40 napos adventi böjtöt megelőző utolsó nap, amikor a jóízű és gazdag falatozás, vigasság megengedett, s az asztalról nem hiányozhat a libafogás
sem a hagyomány szerint.

Üléseztek a nyugdíjas bányászok
Szombaton délelőtt ülésezett a mozgalom 60 éves évfordulóját
ünneplő Bányász Nyugdíjas Szakszervezet elnöksége, amire
meghívást kaptak a Vértessomló-Várgesztesi partnerszervezet
képviselői is.
A program az oroszlányi sportcsarnok megtekintésével kezdődött, majd a Chudik Lajos Városi Sporttelepen folytatódott,
ahol Németh Gábor alpolgármester tájékoztatta a jelenlévőket a
település fejlesztési koncepciójáról, s szólt az idei beruházásokról.
Az eseményen a jelenlévők értékelték a mintegy 600 taggal rendelkező szervezet elmúlt negyedéves tevékenységét, majd meghatározták a következő hónapok feladatait. Végül megköszönték mindazok munkáját, akik hozzájárultak a nyugdíjas
bányásznap rendezvényeinek sikeres lebonyolításához, illetve
részt vettek a főzőversenyen.

Falumikulás
2017. 12. 06. 16.00 órakor
Az eltűnt lista - drámajáték
2017. december 3. /vasárnap/ 15-kor

Adventi koncert a templomban
Fellépnek:
Dr. Kiss József - orgona
Várgesztesi Zeneiskola Diákjai Sági Richárd
Karnagy vezetésével
Várgesztesi diákok
Városlődi Heimatklang Dalkör
Városlődi Szent Mihály Kvartett
Soroksári Vegyeskórus
Német Kultúregyesület Dalköre Várgesztes

Szupergyors Internet
Megkezdődött a Digitális Nemzeti Fejlesztési Program részeként megvalósuló Szupergyors Internet Program
(SZIP) keretén belül Várgesztes GPON optikai hálózat építése.
A munkálatokat november elején kezdte el a KOMTEL KFT. az alépítmények építésével és az ehhez kapcsolódó
földmunkákkal a Széna utcában. Ezen a héten a Somhegy utcában, ennek végeztével a Vadászdomb utcában
haladnak tovább.
Várgesztes Község Önkormányzatának Képviselő Testülete

Dr. Babos Csaba ügyvéd havi ingyenes jogi tanácsadását Várgesztes lakói részére
december 12-én, kedden 16 órától tartja a Faluházban.
Előzetes időpont egyeztetés szükséges dr. Balázs Gabriellával a
06/20-462-5993-as telefonszámon. Egyeztetés híján az ügyfélfogadás elmarad!
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A szépkorúak napja

Több mint 170 hatvan év feletti lakója van Várgesztesnek, akik valamennyien átvehették azt a meghívót, ami az önkormányzat idősek napi rendezvényére invitálta őket.
Elsőként Rising Károlyné polgármester köszöntötte a megjelenteket a faluházban. Mint elmondta, a közösség mindig is
nagy figyelmet fordított Gesztes szépkorú lakóira, s tették ezt azért is, mert ez az a korosztály, amely gondosan őrzi nemzetiségi hagyományait, amiket szívesen oszt meg a fiatalabb nemzedékkel.
- Ők a mai napig aktív tagjai a település társadalmi és kulturális életének, minden rendezvénynek segítői, részesei – fogalmazott a polgármester.
Ezt követően Pillmann József, a nemzetiségi önkormányzat elnöke egy verssel üdvözölte az ünnepelteket, majd sorra léptek színre a műsor szereplői, a legkisebbektől a korosabb nemzedékekig bemutatva a gazdag nemzetiségi örökséget. Az
óvodások és az iskolások dalai, a gyermek, valamint a felnőtt tánccsoport, illetve a Német Kultúregyesület dalköre szórakoztatta és ragadtatta nem egyszer tapsra a jelenlévőket.
A település egyik legjelentősebb közösségi rendezvénye fehér asztal melletti vacsorával zárult.
Rising Károlyné polgármester köszöntötte elsőként az önkormányzat idősek napi rendezvényének résztvevőit. Az
alábbiakban teljes egészében olvashatják ünnepi gondolatait.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm azokat a vendégeket
és várgesztesieket, akik elfogadták az önkormányzat és
faluház által szervezett ünnepségre meghívónkat.
Hagyomány, hogy az idősödő és idős lakók számára ünnepet szervezünk. Erre az érintettek mellett a falu aprajanagyja nagyon készül. Az óvodások, iskolások, ifjúsági és
felnőtt tánccsoport és dalkör évről évre új meglepetéssel
varázsolja el a szülőket, nagy- és dédszülőket. 600 lélekszámú kicsi falunk lakóinak 30%-a már megélte a 60.
életévét.
Ha a szépkorúakról olvasunk a sajtóban, akkor vagy betegségről, vagy elhanyagoltságról szólnak a hírek lemondóan. Nálunk szerencsére éppen az ellenkezőjét mondom
el örömmel. Házban, kertben és a falu életében az aktívan
résztvevők vannak többségben. Boldogan mondom, hogy
nincs magányos, elhanyagolt idős vagy fiatal a falunkban.
Példaértékű az egymásra figyelés családi, illetve önkormányzati szinten.
Ifjú koromban csak mosolyogtam, amikor folyton azt
hallottam, hogy az idősek bölcsek és tapasztaltak. Idősödő korba érve már tudom, hogy sok-sok elméleti tudás,
ismeret mellett mennyi átélt esemény tarkítja az életet. A

végtelen információ áradat pedig szelektálásra és értékelésre kényszerít. Minden esemény lenyomata megmarad,
és ki-ki a saját habitusa szerint gazdagodhat ezzel. Mindezeket a nagyvilágra, valamint a családra, mint legkisebb
közösségre is érvényesnek tartom.
A jelenlévők többsége nem csak boldog percekre, hanem az
élet kemény és keserű példáira is emlékszik, mert a II. világháborút élte át vagy túl felnőttként, vagy gyermekként.
Minden évben van kérésem önökhöz; az idén 2 dolgot
mondok:
- Kérem, hogy beszélgessenek és meséljenek családtagjaiknak azokról, amit a tankönyvek nem tartalmaznak.
- 2018. január 6-án hozzák magukkal a koszorúzásra
gyermekeiket és unokáikat, amikor a német származásuk
miatt kényszermunkára elhurcolt 15-60 év közti
várgesztesi férfiakra, az elhunytakra és túlélőkre emlékezünk.
Megköszönöm minden szépkorú gesztesinek, hogy rendszeresen és önzetlenül segítenek, hogy a hagyományok
ápolása azzal teljesedhet ki, hogy ezeket óvodában, iskolában és rendezvényeken továbbadják. Nem vesznek el
szokásaink, hanem hagyománnyá nemesednek.
Valamennyiüknek jó egészséget, nem csak hosszú, de jó
életet kívánok békében és szeretetben.

