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Népszerű gyermekmisék
Kis József világi lelkipásztori munkatárs már egy négy
évvel ezelőtti agapén is felvetette, hogy aggódásra ad okot
a fiatalok elmaradása a templomokból. A tavaly decemberi, várgesztesi rendezvényen ezonban már annak adott
hangot, hogy van ministráns, hittanos bőven, akik megtölthetik a padsorokat.
Ezt a vértessomlói Hartdégen Márton is alátámasztotta
az év utolsó hónapjának gyülekezeti eseményén, aki arról
is szólt, hogy a szülők jelezték: számukra nem túl kedvező a vasárnap reggeli szentmise időpontja, ezért Bedy
Sándor atyával felkeresték Oroszlányban Kutschi András
prépostot, s megosztották vele a gondolatot: az egész vértesi lelkipásztori körzetet, Várgesztest, Vértessomlót,
Környét, Gántot, Kecskédet és Oroszlányt összefogva szeretnének havi rendszerességgel gyermekmiséket tartani
szombat délutánonként, ezzel egy jó közösséget kialakítani.
A gyerekmisék tapasztalatai nagyon kedvezőek. Eddig már több sikeres rendezvény valósult meg, a résztvevői
szám pedig a kezdeti félszázról 100-120 közé emelkedett. Népszerűségét pedig bizonyította a várgesztesi,
Kutschi András által celebrált szentmise is, amire megtelt a falu temploma a helyből és a környező településekről érkező családokkal.
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Sváb disznótor - tizenharmadszor

FELHÍVÁS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes felhívja a lakosság figyelmét, hogy
2018. június 01-én /péntek/ autóbuszos utat szervez a BUDAÖRSI PASSIÓ előadásra.
Az előadás kezdete: 21:00 óra
A jegyek ára: 1000 Ft/fő - a buszköltséget a Német Nemzetiségi Önkormányzat fedezi.
Jelentkezés: az önkormányzat tagjainál 2018. ápr.30-ig.

Meghívó borversenyre!
Tisztelt Szőlősgazdák, bortermelők, borkedvelők!
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes
tisztelettel meghívja Önt Borversenyére
2018. április 6-án 17 órára a Várgesztesi Faluházba
Kérjük a versenyen résztvevőket, hogy 2017. évi saját termésű
vagy saját készítésű borából hozzon magával fajtánként
2X0,75 litert sötétszínű dugaszolt üvegben
(a borok leadási ideje a verseny napján 16 és 17 óra között)
Szívesen veszünk Ó-bor nevezést is
Jutalmazás: oklevél
A zsűri elnöke: HORVÁTH MIHÁLY tatai hegybíró

"Auf zum Tanz"
-Táncra fel2018. április 28.
Táncos, zenés mulatság a
Faluházban
16.00-tól Tánccsoportok
műsora
20.00-tól INGYENES bál a
Szomorer Jungs-szal
Mindenkit sok szeretettel
vár a Várgesztesi Német
Nemzetiségi Felnőtt
Tánccsoport!
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A térségben elsőként elevenítették fel 13 évvel ezelőtt Várgesztesen a sváb disznóvágás hagyományát, amit aztán
több település is átvett. Van, ahol azóta elhalt a kezdeményezés, és van, ahol szintén évente megrendezik. Ami viszont bizonyos, március 24-én korareggel ismét összegyűltek a férfiak és asszonyok, hogy igazi sváb disznótor
keretében mutassák be az őseiktől örökölt fogásokat.
A Hagyományőrző Klub és az önkormányzat közös programjára már csütörtökön megkezdődtek az előkészületek:
fűszerek, hozzávalók, kellékek előkészítése, s nem utolsó
sorban a sportcsarnok berendezése a szombati vendéglátáshoz.
Népes csapat kezdett a 160 kilós sertés feldolgozásához
Schaffer Márton vezetésével, amelyben most is ott volt a 86
éves Schalkhammer Feri bácsi, aki a kezdetektől aktív részese az eseménynek. 77 kg kolbász, 60 kg hurka feküdt délre

az asztalokon, forrt a több mint 100 liter zamatos orjaleves,
rengeteg hússal és húsgombóccal gőzölgött a 70 liternyi toroskáposzta.
Délután öt órára invitálták a falu lakóit egy kis kóstolóra a
Faluházba, ahol Rising Károlyné polgármester köszöntötte
a megjelenteket, köztük a képviselő-testület tagjait, valamint a vértessomlói nyugdíjas bányászok képviselőit.
Várgesztes első embere beszédében kiemelte: a hagyományőrzők rendre részesei a település rendezvényeinek, törekedve
arra, hogy ezeken leginkább a régi idők szokásai, dalai és
ételei elevenedjenek meg.
A nyitógondolatokat aztán a hamisítatlan sváb disznótor
finomságai követték, a jó hangulatról pedig a Német Kultúregyesület Dalköre, valamint a Német Nemzetiségi Felnőtt és Gyermek Tánccsoport gondoskodott.
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Versekkel, dalokkal emlékeztek
Nemzeti színű zászlókkal, kokárdákkal érkeztek
a várgesztesi óvodások és
alsós iskolások a falu főterén álló hősi emlékműhöz, hogy a hagyományoknak megfelelően ott
versekkel, dalokkal emlékezzenek az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc eseményeire.
Petőfi 8 óra körül a Pilvax-kávéházba ment március 15-én, hogy társaival
találkozzon. Itt Jókai felolvasta a 12 pontot és a
proklamációt. Petőfi elszavalta a Nemzeti dalt.
Innen indultak el az előzetes megállapodás szerint először a jogi egyetemhez az Egyetem utcába. Innen az Újvilág utcai
orvosi egyetemre mentek, félbeszakították az egyetemi előadásokat. Ekkor már nemcsak az ifjúság vette őket nagy
tömegben körül, hanem az utcáról is nagy közönség csatlakozott hozzájuk, mely nőttön nőtt.
Délelőtt a tömeg Landerer és Heckenast könyvnyomdájához vonult a Hatvani utcába. A nyomdatulajdonost a kikiáltott
tizenkét pontú program és Petőfi költeményének cenzúra nélküli kinyomatására szólították fel, ellenállásának esetén az
el nem kerülhető kényszerítést helyezvén kilátásba. Míg a nyomtatás tartott, Petőfi, Jókai, Vasvári, Egressy és Irányi
beszédet intéztek a néphez.
Délután kiszabadították Táncsicsot, a nép önkezeivel vontatta át kocsiját Budáról a Nemzeti Színház teréig – így kezdődött a forradalom, aminek üzenetei és tanulságai máig hatnak, s ami meghatározó eseménnyé vált nemzeti ünnepeink sorában.
Az emlékező ünnepség befejezéseként a gyerekek az emlékmű talapzatánál elhelyezték nemzetiszínű kokárdáikat, leróva tiszteletüket a nagy elődök előtt.

Hősök és áldozatok
Március 15-e az a nap, amelyen minden magyar – éljen bárhol a világon – büszkén tűzi szíve fölé a nemzeti színű kokárdát. Ez a kokárda egy jelkép, mert a
márciusi ifjak is magukon hordták, amikor példaértékű cselekedetet hajtottak végre. Nem félve a megtorlástól szembe szálltak az elnyomó hatalommal, és a
tiszta szavak erejével indultak harcba – ezekkel a gondolatokkal kezdte emlékező beszédét nemzeti ünnepünkön Almási István települési képviselő a kertjében
felállított kopjafánál.
Immár ötödik alkalommal gyűltek össze itt a falu lakói, köztük Rising Károlyné polgármester, hogy
együtt emlékezzenek és róják le kegyeletüket a 170 évvel ezelőtt kezdődött események hősei és áldozatai
előtt.
- A márciusi ifjak által kihirdetett 12 pont előtt a következő áll: Mit kíván a magyar nemzet. Legyen béke,
szabadság és egyetértés. Ma, itt 2018-ban Magyarországon is ezt szeretnénk. Legyen béke, szabadság és
egyetértés – fogalmazott Almási István, majd Pillmann
Hunor szavalatát követően a jelenlévők elhelyezték az
emlékezés virágait a kopjafa talapzatánál.

VIII. évfolyam, 4. szám

GESZTESI KRÓNIKA

3

Jó év volt a tavalyi, s az idei sem lesz rosszabb

Sikeresnek ítéljük a tavalyi évet, hiszen költségvetésünk
nagyságát meghaladó nyertes pályázatokat tudhatunk
magunkénak. A faluház építése óta ekkora változás nem
volt nálunk – így összegezte a falugyűlésen Rising Károlyné 2017-et.
A polgármester tételesen számolt be a település lakóinak a
költségvetésről, a megvalósult, illetve tervezett beruházásokról, valamint Várgesztes társadalmi, civil és kulturális
életéről.
Mint azt a prezentációjában bemutatta, az elmúlt két évben
130 millió forintot meghaladó TOP-os (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program), BM (Belügyminisztériumi)
és VP (Vidékfejlesztési) pályázata lett sikeres a falunak. Ebből idén 78 millióra számíthatnak, amit tartalmaz a 251
milliós költségvetés. Egyik legnagyobb léptékű beruházás a
Vízrendezési Tanulmányterv megvalósítása, erre 40 milliót
nyert az önkormányzat. A pénz megérkezett, jelenleg folyik
a vízjogi és útépítési terv engedélyezése. A falu csúcsberuházására, a Gesztesi vár felújítására a Nemzeti Kastély- és
Várprogram keretében 571,5 millió Ft-ot különítettek el.
Jó hír, hogy a megyében Várgesztes kiemelt turisztikai hely
minősítést kapott. Ezzel megnyílt az út egy ökoturisztikai
központ létesítésére, amit a régi iskola épületében „Keltike
ház” néven valósítanának meg, több településsel összefogva. A projektre 50 millió forintot ítélt meg az irányító hatóság az elmúlt év végén.
A tervezett várfelújítás miatt halasztódik a Vár utca rendbetétele, így itt csak a kátyúzást tudta megrendelni az önkormányzat. Egy belügyminisztériumi pályázat révén 10
millió Ft érkezett járdafelújításra, ami 2017-ben készült el a
hivatal és a horgásztói sétány közötti szakaszon. A felszedett járdalapokat a Vadászdomb és a Somhegy közti homo-

kos területen rakták le, javítva az ottani gyalogos közlekedést.
A településvezető azt is elmondta, hogy pályázati és saját
költségvetési forrást felhasználva tervezik a focipálya mellett lévő út megépítését és a vízelvezetési építmények kijavítását, valamint arról is megérkezett az értesítés, hogy 13
milliós értékben, az önkormányzati utak karbantartása
címen traktorra nyertek pénzt.
Tavaly kezdődött, az idén folytatódik a közvilágítási projekt. Az első szakaszban az Összekötő úton és a Kisközben
lett biztonságosabb a közlekedés, az idei költségvetésben pedig 6 milliót különítettek el a falu valamennyi lámpatestjének
cseréjére.
Ami a Szupergyors Internet Programot illeti, 2017-ben állami fejlesztéssel elkészültek a Várgesztest érintő alépítmények, idén tavasztól folytatódik a program technikai megvalósítása.
Komoly vitát váltott ki a mobiltorony beruházása a lakosság körében. A tiltakozásokat figyelembevéve az önkormányzat fellebbezett a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál, kérve a torony esetleges áttelepítését. Ennek becsült
ára minimum 30 millió Ft lett volna, amit az önkormányzat nem tudott bevállalni.
A képviselő-testület nagy gondot fordít arra, hogy a rendelkezésre álló költségvetésből minél szélesebb lakossági
kört tudjon támogatni. Beiskolázási támogatást biztosít a
tanulóknak, „Bursa” támogatást az egyetemistáknak, de az
idősek és a szociálisan rászorultak is számíthatnak segítségre. A civil szervezetek idén 3,8 millióból valósíthatják
meg programjaikat. A Német Kultúregyesület egymillió forinttal, a Gesztesi Sport Egyesület 685 ezerrel gazdálkodhat,
de minden szervezet több támogatásra számíthat, mint tavaly – fogalmazott Rising Károlyné a közmeghallgatáson.

