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a szentmisét követően
kerül sor
a Hősi Emlékműnél
a hagyományos
megemlékezésre.

www.vargesztes.hu

Környén szerepelt a dalkör
Régi ismerősként érkezett Környére,
a Márton napi ünnepségre a
Várgesztesi Német Nemzetiségi Dalkör. A Hartdégen Sándorné vezette
énekkar ezúttal is remek hangulatot
teremtett, nem is maradt el az elismerő jutalom vastapsuk.
A dalkör 1991-ben alakult, a helyi
hagyományok, dalok, valamint a
nyelvjárás megőrzését tűzte ki célul.
Évente 20-25 fellépésük van, s csaknem kétszáz dalt gyűjtöttek össze.
Ezekből nyújtottak át – hagyományosan hatalmas sikerrel – egy csokrot a fennállásának 20. évfordulóját
ünneplő Környei Németek Baráti
Köre és Kultúregyesülete által szervezett rendezvényen.
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Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk!
Várgesztes Önkormányzati Testülete

A vendégek is dalra fakadtak
Oszd meg, amid van! – ez Szent Márton üzenete, akiről több
országban is megemlékeznek november 11-én. Várgesztesen
már 13. 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: a nagyobbak német, a kisebbek magyar nyelven. A legkisebbek meglepődve hallgatták, hogy Szent
Márton valóban élt, s hogy Magyarországon született. Az
egyik apróság fel is vetette, hogy szerinte Várgesztesen…
Kedden aztán a fiúk, lányok megmutatták, mi mindent tanultak az eltelt napokban. A kicsik német nyelvű előadása Szent
Márton jószívűségét, az elesetteken való segítését életének jól
ismert történetével érzékeltette: amikor a koldus kérését minden gazda elutasította, Márton elvágta köpönyegét, s a felét
neki adta. A történet szálait az apróságok ezúttal egészen
Márton püspökké avatásáig szőtték.
Természetesen a libás versek, mondókák, körjátékok sem hiányozhattak a programból, hiszen november 11-e a 40 napos
adventi böjtöt megelőző utolsó nap, amikor a jóízű és gazdag
falatozás, vigasság megengedett, s az asztalról nem hiányozhat
a libafogás.

A műsor végén az anyukákat, apukákat, nagyszülőket, vendégeket is dalra fakasztották a gyerekek. Közösen énekeltek
németül a kis lámpásról, amely világít az éjszakában, s a fényről, melyet „tőled kapok, én neked adom, így lesz mindenkié”.
A program a lámpás felvonulás után a Német Nemzetiségi
Önkormányzat Várgesztes támogatásával létrejövő vendéglátással, a hagyományos és közkedvelt, ízletes kínálattal zárult:
a felnőtteknek forralt borral, a kicsiknek teával és
valamennyiüknek libazsíros kenyérrel.
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Szépkorú köszöntése
Szerettei, Rising Károlyné polgármester és a Hagyományőrző Klub tagjai
köszöntötték
Mautner Jánosnét, aki 1924. november 1-jén született Várgesztesen. Bár a
90. születésnapját ünneplő Teri néni
hallása mára kissé megromlott, kertjét erejéhez mérten még ma is gondozza, ápolja, s humorát és a szép emlékeket is megőrizte.
Így azt is felidézte pillanatok alatt,
hogy az őt köszöntő polgármester
édesanyjával valamikor együtt imádkozott és énekelt a somlói búcsúban.
Rising Károlyné a falu egésze nevében
fejezte ki gratulációját, s nem titkolta,
hogy mindig is csodálta Teri néni generációját, hiszen olyan történelmi viharokat, nyomorúságos időszakokat
is átéltek, amelyekkel nem biztos,
hogy a fiatalabb korosztályok megbirkóztak volna.
Jakobi Teréz 90 esztendővel ezelőtt két
testvérét követve legkisebb gyermekként született, idősebb nővére már eltávozott az élők sorából, a fiatalabb
hamarosan betölti a 93. életévét. A
gyermeknevelés, a háztartás vezetése,
a családról való gondoskodás, a kerti

munkák mellett bedolgozásokat is
vállalt az erdészetnél, varrodában. Férjét 1988-ban elveszítette, a sors azonban némileg kárpótolta: két fia az évek
során öt unokával és hat dédunokával
örvendeztette meg, így mindennapjait
megszépíti a szeretet. Ahogy azon a

A gesztesi vár
Egy Magyarország legszebb helyeit bemutató légi fotós albumban is helyet kapott a várgesztesi várról készült felvétel.
Az épület elődjét - hasonlóan más környékbeli erődítményhez - a kiskirálykodásról elhíresült Csákok építették a 13.
század végén. Azonban alig telt bele pár évtized és a történetírók lejegyezhették, hogy a tulajdonos már nem Csák.
Károly Róbert ugyanis némi telekcsere révén magához vette a várat, mert tartott attól, hogy túl nagyra nő a hatalmi
játszmák egyik szereplőjének birtokrendszere. A vértesi
várrendszer legjelentősebb tagja a 16. század elejéig leginkább birtokcserékből volt ismert, a török korban pedig leg-

díszoklevélen is olvasható, melyet a
polgármester nyújtott át a község lakóinak képviseletében: „Legyen ez a
díszoklevél a szeretet hatalmának, az
állhatatosság erejének, a család sugárzó szeretetének maradandó emléke.”

alább tízszer cserélt gazdát - ezúttal azonban a legkevésbé
sem békés körülmények között.
A vár a 18. században indult igazán pusztulásnak, miután
Eszterházy József a majki kamalduli remeteség alapításakor engedélyt adott rá, hogy innen is hordjanak köveket az
építkezéshez. 1759-ben már romként említik Gesztest. A
várban 1932-ben turistaházat építettek, ami sajnálatos módon komoly műemléki pusztítással járt, majd csak 1960ban kezdték meg a régészeti feltárást és az állagmegóvást.
A kétezres évek eleje ismét elhozta a birtokcserék időszakát,
és a dolgok odáig fajultak, hogy mára a vár bezárt, és felújításra vár.
A kép Jüling Krisztián Sólyom szárnyán című légi fotós
albumában jelent meg, amely kétszáz gyönyörű felvételt
tartalmaz Magyarországról.
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A falu idős lakóit köszöntötték

A több mint 150 meghívott mintegy kétharmada fogadta el a meghívást a várgesztesi faluházban
sorra kerülő ünnepségre, ahol a település 60 év feletti lakóit köszöntötte és ajándékozta meg az önkormányzat.
A jelenlévőket Rising Károlyné polgármester üdvözölte, aki beszédében kiemelte: Tiszteletünket és köszönetünket fejezzük ki, hogy az
idősebb generáció képviselői ilyen

szép számban eljöttek, és aktívan
vesznek részt a falu életében. Az
önkormányzat nevében felajánljuk, hogy akinek segítségre van
szüksége, annak a lehetőségek határain belül segítünk, forduljanak
hozzánk bizalommal, az idősek
napja alkalmából pedig érezzék jól
magukat ebben a közösségben.
Az ünnepi gondolatokat követően
Pillmann József a nemzetiségi önkormányzat elnöke németül kö-

Kiállítás
Nagy pillanat érkezett el Győryné Talabér Angelika életében,
ugyanis festményeiből kiállítást rendezhetett a Várgesztesi Faluházban. Az eseményt a Faluház vezetője nyitotta meg, majd átadta a szót a polgármesterasszonynak. Rising Károlyné üdvözölte a szép számban megjelenteket, majd örömét fejezte ki,
hogy ilyen tehetségek élnek köztük.
Angelika, művésznevén Géli köszönetet mondott édesanyjának
és a barátoknak a támogatásért, végül a sokoldalú művész gitárt ragadott, és elénekelt néhány dalt az érdeklődők szórakoztatására.
Érdekesség, hogy Géli csupán négy éve ismerte meg először közelebbről a festővásznat, akkor fedezte fel, hogy nem csak a rajzolásban van tehetsége. Festményei témája főképp a természet,
azon belül is Várgesztes látványosságai, természeti kultúrája.

szöntötte a meghívottakat, majd
az óvodások, iskolások, a gyermek
tánccsoport és a felnőtt dalkör lépett színre, akiket a felnőtt táncosok követtek.
A település egyik legjelentősebb
rendezvénye fehér asztal melletti
vacsorával zárult. Ehhez, és a jó
hangulathoz a Várgesztesi Vagányok biztosították a muzsikát.

Terepfutás
a Vértesben
Kissé borús idő fogadta a Futapest Klub és a
várgesztesi önkormányzat első alkalommal megrendezett terepfutó versenyének közel másfélszáz
indulóját, akik a főváros mellett többek között Tatabányáról, Környéről, Esztergomból, Ecserből,
Kistokajból, Hatvanból, illetve a szomszédos
Vértessomlóról és Oroszlányból érkeztek a Vértes
hegységben megbúvó kis faluba.
A 11 kilométeres távon 280 méteres szintkülönbséggel, míg a rövidebb, 4,5 km-es távon 100 méteres
szintkülönbséggel kellett megküzdenie résztvevőknek, de a szervezők a legkisebbekről is gondoskodtak, az óvodásoknak 200 méteres szoktató távot
jelöltek ki.
A 11 órás rajtnál ott volt Rising Károlyné, a település polgármestere is, akit csak sérülése akadályozott
meg az indulásban.
Mint megtudtuk, a szomszédos Villapark által is
támogatott Futapest akciónak lesz folytatása.

