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Agapé - tucatszor

VI. évfolyam, 1. szám

talhoz Advent időszakában Várgesztes, Vértessomló és
Környe római katolikus közösségének tagjai, hogy
egyeztessék programjaikat, s mind jobban megismerjék
egymás hitéleti tevékenységét. Az esemény házigazdai
stafétáját évente átadják, hiszen minden esztendőben
más-más község látja vendégül a híveket.
Az esemény kezdetén a vendégeket – köztük Rising Károlyné, Beke László és Igó István polgármestereket –
Hartdégen Márton köszöntötte, majd röviden ismertette
a házigazdák idei programjait, melyek közül kiemelkedett júliusban a Vértessomlói Sarlós Boldogasszony
templom búcsúja, melyen Spányi Antal megyéspüspök
celebrált szentmisét a gyermekeket váró, hordozó családokért, majd külön-külön meg is áldotta őket.

Az agapé görög eredetű szó, jelentése: szeretet, vendégség. Az első keresztények közös étkezéseit jelenti, amiket
az egyházközséget összekötő szeretet kinyilvánítására és
megélésére tartottak. Agapéra várta Bedy Sándor plébános és a Vértessomlói Római Katolikus Egyházközség
vasárnap az egyházkerülethez tartozó másik két település, Környe és Várgesztes gyülekezetének képviselőit a
Művelődési Házban.
Első alkalommal 12 esztendeje, dr. Kis József világi lelkipásztori munkatárs kezdeményezésére ültek fehér asz-

2016. JANUÁR

VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

- Nem tartottuk helyesnek azt a veszekedős hangulatot,
amely a két szomszédos falu közötti kapcsolatot eddig
jellemezte. Néha mi is huzakodunk, de mindig békével
válunk el egymástól – szólt kendőzetlen őszinteséggel
Rising Károlyné, Várgesztes polgármestere, aki örömét
fejezte ki, hogy helyreállt a béke a két község között. Én,
ha Advent idején Somlóra jövök, a szülőfalumba, mindig az jut eszembe, hogy annak idején mennyire szerettem a hajnali rorátékra jönni a kopogós hidegben – osztotta meg személyes emlékeit is a polgármester.

Adventi áhítat
Ötödször csendültek fel gyönyörű,
karácsonyt váró dallamok az irigylésre méltó akusztikájú várgesztesi
katolikus templomban. Annak idején
Győryné Talabér Angelika teremtette
meg a gitárzenés adventi áhítat hagyományát, s akik idén is ellátogattak a programra, ezúttal sem csalódtak.
A várgesztesieket hagyományosan
nem csupán a tehetséges hölgy megható zenéje és különleges hangja ragadta magával, hanem két fiatal zeneiskolás előadása is: Marx Péter
trombitájával, Hartdégen Anna gitárjátékával varázsolta a templomba a
fenyőillatú karácsonyt.
Angelika – mint mindig – ezúttal is
izgatottan készült, repertoárjában
majdnem negyven dal szerepelt: közismert, klasszikus karácsonyi, ad-

Betlehemi Szeretet Láng a településeken
venti énekek magyarul és németül,
megzenésített versek, könnyűzenei
dallamok, tradicionális vallási énekek. Mindezeket gyöngyszemekként
fűzte az előadó, az áhítat résztvevői
pedig a lélekszépítő program végén

minden bizonnyal vele együtt vallották Zorán méltán híressé vált sorait:
kell ott fenn egy ország, mely bárkit
átölel. Kell ott fenn egy ország, amit
sosem rontunk el…
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A Szeretet Lángja Betlehemből, Jézus Krisztus születésének helyéről indult Európába. A Születés Templomában égő örökmécsesről származó lángot repülővel
vitték Bécsbe, ahol az egyes országok nemzeti cserkész-küldöttségei vették át és juttatták el saját hazájukba. Magyarországra a láng először 2008-ban érkezett Gödöllőre. Innen jutott el az ország távolabbi részeibe.
Tatabánya és térségében Héregen, a katolikus templomban gyulladt meg először a Szeretet Lángja december 18-án. A térségi települések polgármesterei,
felekezetei, közösségei Héregről vitték haza településükre.
Várgesztes képviseletében Schlapak József, az egyházközség világi elnöke és Mautner János, templomatya
vette át a Szeretet Lángját.
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Hagyományteremtő megyei Christkindl találkozó

Várgesztesen a mai napig hagyomány, hogy december 24én, Szenteste az iskoláskorú gyerekek házról-házra járva
német nyelven adják elő Jézus születésének történetét verses, énekes formában. A Christkindl, az angyalok, Mihály,
Gábriel, Szűz Mária és Szent József korhű ruházatban járják ezen a napon a falut és kérnek bebocsáttatást, hogy
előadják műsorukat. A német kultúregyesület tagjai szombaton a várgesztesi Faluházban a családok azon izgalommal teli várakozását is megelevenítették, mígnem ajtajuk
előtt fel nem hangzik a kérdés: Lass die Christkindl eini? –
Beengedik az angyalokat? Annak idején ugyanis csak ezt
követően vitte be a családfő a karácsonyfát az asztalra, s
kaphatták meg a gyerekek az ajándékaikat.
Ezt a hagyományt szeretné a falu határain túl is megőrizni,
megőriztetni a Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes, amely az év elején elhatározta, hogy decemberben
megszervezi az első megyei Christkindl találkozót. Hogy a
program minél sikeresebb legyen, a felkéréssel már októberben levélben fordultak a nemzetiségi önkormányzatokhoz.

Két krampusszal
érkezett a Mikulás
Télapóval és az Igazlátó Tolvajtündérrel tölthették a
délutánt a várgesztesi apróságok. Az önkormányzat
Mikulásváró programjának előadására közel nyolcvanan voltak hivatalosak, a település 14 év alatti fiataljai.
A Bábuci bábszínház produkciója során a gyerekek
végigkísérhettek egy felejthetetlen kalandot, amelyben életre kelt a Mikulás és a manók varázslatos világa, miközben javaslataikkal ők maguk is a történet
szereplőivé váltak.
De a zsúfolásig megtelt faluházban akkor ért tetőfokára a hangulat, amikor a valódi fehérszakállú is
megérkezett, két krampusz társaságában, aki mindenkinek átadta a jól megérdemelt csomagot, ajándékot.

Pillmann József elnök a hagyományteremtő rendezvény
kezdetén reményét fejezte ki, hogy jövőre még többen érkeznek, hiszen a házigazdák és azon környékbeli sváb települések mellett, mint Vértessomló és Kecskéd, melyeken
szintén él a hagyomány, csupán Vértestolna betlehemezői
színesítették az első találkozót. Azok viszont, akik ott voltak, minden bizonnyal szintén hitet tettek a sokszínű folytatás mellett, hiszen a csoportok igazolták, hogy bár a népszokás gyökerei ugyanonnan erednek, valamennyi
betlehemező előadása különbözött a másikétól, ugyanakkor mindannyian szívmelengető örömet szereztek a vendégeknek.
A vértessomlói betlehemesek féltve őrzött kincsüket is magukkal vitték. A karácsonyfa vázát Richter József készítette el a nyolcvanas évek első felében: a fatörzsön apró faléceket helyezett el keresztben, s dróttal fogta körbe, ahogy
annak idején. A várgesztesi találkozóra Pfiszterer Jánosné,
Vértessomló Mica tanító nénije öltöztette ünnepi díszbe
Wind Vilma és Golda Mici néni segítségével. A fára zöld
krepp-papírt tekertek, a láncot pattogatott kukoricából
fűzték. A kis harangok és a csúcsdísz, a csillagot tartó kalap mákgubóból készült. Ahogy régen is, a fát apró almák,
pici körték és ezüstpapírba csomagolt diók ékesítették. A
hagyományok szerint az első gyertyák a februári Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére vásárolt és megáldott
„viasz-tekercsből” (vokszsteikl) lettek letörve. A nyári búcsúban vásárolt mézeskalács láncok sárga és piros színű
szemeiből is őriztek, mert ezekből reszeltek a speciális sváb
süteményre, a cukros koszorúra. A karácsonyfát díszítette
még ugyanígy színezett mézes kalács is, valamint apró
bonbonok, amit a szélein bevagdosott selyempapírba tekertek, majd, mint az igazi szaloncukrot, fényes papírral borították be.
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Adjon az ég nekik fényt, világosságot,
melyet oly sokszor nélkülöztek

Tíz név olvasható azon az emléktáblán, melyet 1998-ban készíttetett el a
vértessomlói önkormányzat a bányaszerencsétlenségben elhunyt falubeli
bányászok emlékére a temetőben. Az
első, 1815-ös évszám Gratza Bertalan
emlékét idézi, az utolsó Dodonka Istvánét, aki 1973-ban vált a széncsata
áldozatává. Vértessomlón első alkalommal 1992-ben, még a nyugdíjas
székházban gyülekeztek Szent Borbála napi ünnepre, majd a program szervezéséhez két évvel később csatlakozott az önkormányzat. 1998-ban
elkészült a temetőben a kegyeleti emlékfal, s azóta ott róják le tiszteletüket
a szentmisét követően.
A lélekharang jelezte a temetőben a
megemlékezés kezdetét, majd a Német
Nemzetiségi Dalkör fájdalmas énekei
után Igó István polgármester szólt
Szent Borbála, a bányászok védőszentjének alakjáról, s a vértessomlói

szénbányászat gyökeréről, amely
1745-ig nyúlik vissza, s amely virágkorában a faluban élő családok 80
%-ának biztosította megélhetését. A
120 évnyi bányaművelés, a 100 millió
tonnányi szénkitermelés azonban sok
emberéletet elragadott – fogalmazott,
s felidézte a Magyarországon legtöbb
áldozatot követelő sújtólégrobbanásokat, melyek a megye szénbányáiban
következtek be. 1950-ben Tatabányán,
a XII-es aknán 82-en vesztették életüket. 1978-ban a Vadorzó változott pokollá: 26-an vesztek oda, hetüknek
örökre a szénmező lett a végső nyughelyük. 1983 nyarán a Márkushegyi
bányaüzemben 37-en hunytak el.
Nem feledjük elhunyt szeretteinket, a
hozzátartozót, rokont, ismerőst, bajtársat, munkatársat – hajtott fejet a
polgármester a Vértes szénmedencében történt végzetes bányaszerencsétlenségek áldozatai, valamint minden

Újévtől
bürokráciacsökkentés
A mintegy 110 jogszabály módosítását indítványozó bürokráciacsökkentő előterjesztést a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Lázár János javasolta.
A módosítással általános eljárási szabályok egyszerűsödnek, kevesebb lesz az engedélyhez kötött tevékenység, és

elhunyt bányász előtt.
Az én apukám is bányász volt – mondom halkan… s még ma is élhetne, ha
nem öli meg a bánya… Encz Attiláné
önkormányzati képviselő minden jelenlévőtől azt kérte, hogy vigyázzanak az elhunytak emlékére, őrizzék a
„Jó szerencsét!” bányászköszönést,
majd gondolatait így zárta: imádkozzunk lelki békéjükért, nyugalmukért,
adjon az ég nekik fényt, világosságot,
melyet oly sokszor nélkülöztek…
A szénbányászat és hősei előtt tisztelgő gondolatok után a Bányász Emlékhelynél Várgesztes alpolgármestere,
dr. Balázs Gabriella és Igó István, Vértessomló polgármestere, valamint a
környebányai, oroszlányi, móri, pusztavámi, várgesztesi, helyi szakszervezetek képviselői helyezték el a tisztelet
és kegyelet koszorúit.

csökkennek az ügyintézési határidők – adta hírül az MTI.
Új jogintézményt is bevezettek, a függő hatályú döntést,
amelynek célja, hogy az engedélyezési eljárások átalakítása nélkül gyorsítsa fel és tegye kiszámíthatóbbá az ügyintézést. Ez azt jelenti, hogy ha a hatóság két hónapon belül
nem tud érdemi döntést hozni, akkor a kérelmező végezheti a kérelmezett tevékenységet.
Az úgynevezett sommás közigazgatási eljárásban 21 helyett 8 nap alatt születhet döntés, ha az ügyfél az összes
feltételt teljesíti, és nincs ellenérdekelt az ügyben.

