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LOVAGI JÁTÉKOK 2011. szeptember 24.

2011. SZEPTEMBER

Sport a Faluházban
Szeptember 10-én (szombaton) 10.00 órától Ifjúsági
Magyar Köztársaság Kupa - diák judo verseny
Szeptember 11-én (vasárnap) 10.00 órától Bányász Kupa
és Remondis Kupa Nemzetközi serdülő judo verseny

PILATES TORNA: HADÜZENET AZ IZÜLETI
PROBLÉMÁKNAK!
Pilates torna tanfolyam indul a Faluházban.
Jelentkezés Dr. Tar Józsefnél, telefon: 34 493 842
Érdeklődőknek megbeszélés: szeptember 20-án 18 órakor
a Faluházban.
A Pilates gyakorlatok 45 perc alatt alaposan átmozgatják
valamennyi testtájék izomzatát és ízületeit.
A feszítő, nyújtó és csavaró gyakorlatok enyhítik, sőt teljesen meg is szűntethetik a nyak-, derék- és hátfájást.
A gyakorlatokat harmonizáló teljes belégzés és kilégzés
erősíti a has és medence mélyizmait, biztosítja az oxigén
dús vérellátást a tornához.
15 torna után már érezhető a Pilates jótékony hatása, a 30.
alkalom után pedig már szokásunkká válik a rendszeres,
jó közérzetet biztosító mozgás.
Kétéves gyakorlás hatására 4-5 százalékkal nőhet a gerinc
csontsűrűsége.
Főleg 40 év feletti nők és férfiak jelentkezését várjuk!

Német Kisebbségi
Önkormányzat Várgesztes
Deutsche Minderheitenselbstverwaltung
Gestitz

MEGHÍVÓ
A Német Kisebbségi Önkormányzat
Várgesztes tisztelettel meghívja
választópolgárait
2011. szeptember 22-én 18 órakor a
Faluházban tartandó

K Ö Z M E G H A L L GA T Á S R A
Napirend: 1., Beszámoló a 2010. évi
tevékenységről
2., Költségvetési tájékoztató

VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Jubiláltak a gesztesi dalosok
Nagyszabású dalos találkozóval ünnepelte a várgesztesi Német Kultúregyesület Dalköre
megalakulásának húszéves évfordulóját.
Közel 270 éve annak, hogy bajorországi telepesek érkeztek
erre a területre, melyről minden
évben megemlékeznek a kis faluban. A település mai lakói
tisztelettel adóznak az ősök
emléke előtt, s őrzik nemzetiségi hagyományaikat. Ennek a hagyományápolásnak egyik legaktívabb közössége a dalkör,
mely két évtizeddel ezelőtt alakult, s azóta aktív szereplője
nemcsak a helyi, de az országos
nemzetiségi közéletnek is.
Az 1991-ben szerveződött csoport a helyi hagyományok, dalok, valamint a nyelvjárás megőrzését tűzte ki célul. Az elmúlt
húsz év során számtalan feszti-

válon, találkozón bizonyították
elkötelezettségüket az elődök
kulturális örökségének megőrzésében nemcsak belföldön, külföldön is. Rendszeres vendégei a
németországi Regen városának,
ahol kétévente rendezik meg az
Európa Fesztivált. Az arany fokozatú minősítéssel rendelkező
kórus évente 20-25 fellépésen
mutatkozik be, csaknem kétszáz dalt gyűjtöttek össze, melyek legjavát kazetták és CD is
őrzik.
Az augusztus 20-i program délelőtt szentmisével és az új kenyér megszentelésével kezdődött. A rendezvény koradélután
a Faluházban folytatódott, ahol
Pillmann József, a kisebbségi önkormányzat elnöke, majd Hartdégen Sándorné, az egyesület vezetője ismerősként köszöntötte
az ünnepi műsor fellépőit, akik

között a vendéglátók mellett ott
volt többek között az alsógallai,
felsőgallai és környei dalkör, a
Solymári asszonykórus, a Soroksári Férfi Népdalkör, s nem
utolsó sorban a Németországból és Ausztriából érkezett vendégek is.
A közel háromszáz dalos az ez

alkalomra összeállított tárlaton
ismerkedhetett meg a várgesztesi
együttes két évtizedes történetével, miközben sorra mutatták
be produkcióikat, melyek végén
közös énekléssel fejeződött be a
Német Kultúregyesület Dalkörének jubileumi eseménye.

Várgesztes, 2011. augusztus 25.
Pillmann József elnök
Német Kisebbségi Önkormányzat
Várgesztes

A régebbi lapszámok megtekintéséhez látogasson el a
http://geszteslap.mlap.hu portálra,
ahonnan a község eseményeinek nagy felbontású
képeit is letöltheti HOME jogokkal!

GESZTESI KRÓNIKA • Közéleti és információs havilap • Lapalapító és kiadó: Várgesztes Község Önkormányzata,
2824 Várgesztes, Arany J. u 47. • Felelős kiadó: Menoni Gabriella 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. • Készül: Sollers nyomda - Tata, felelős vezető Belecz Zsolt - 12/124/2011.

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 SCHALKHAMMER CSALÁD ÉS A WACHTER HÁZ
Éppen tíz éve, hogy egy napilap hirdetés rovatában rám mosolygott egy régi kedves
emléket hordozó település neve. A túra
naplómba 1987. augusztus 22-én tett bejegyzés szerint „Várgesztes tiszta sváb falu.
Lámpással sem találtunk volna ilyen szép
kocsmát másutt. Jégkrém, kávé, kedves kiszolgálás, ragyogóan tiszta mellékhelyiség.” Ez az emlék is bizonyára nagyban
hozzájárult az Arany János u. 74. szám
alatti ingatlan megvásárlásához. A vályogfalak és a fagerendás mennyezet azonban
még régebbi emlékeket ébresztett. Apai
nagyapám házához kapcsolódnak felejthetetlen gyerekkori élményeim. Sok a hasonlóság még az 1290-es telekméret is egyezik,
igaz nem négyszögölben, hanem csak
négyzetméterben.
Megvettük, alaposan felújítottuk, csak a
vályogfalak és az 1898-ban hársfából készített mennyezeti gerendák maradtak meg,
közben gondosan ügyelve, hogy megőrizzük a háromosztatú parasztház eredeti jellegét. 2003-ban elkészült a ház a tulajdonosok és a falu lakóinak örömére. A postás
az Arany János u. 74. címre hozza a leveleket, de a faluban csak úgy ismerik, hogy
Wachter ház. Ahogy múltak az évek egyre
többet sikerült megtudni a ház korábbi lakóiról. Egy alkalommal Schalkhammer
Mária is meglátogatott minket, felidézve
gyermekkorának Wachter nagymamánál
eltöltött örömteli napjait. Megcsodálta a
kert veterán cseresznyefáját, aminek gyümölcséből kislányként már Ő is evett.
Néhány napja Eck Antal társaságában kopogtattam Schalkhammer József házában,
hogy a Hagyományőrző Nyugdíjas Klub
megbízásából tovább gyarapítsuk a
„Várgesztesi családok históriái” című gyűjteményünket. Erzsi néni és Sali bácsi kedvesen kínált minket hellyel, borral és jó szóval. Hamarosan kiderült, hogy Sali bácsi,
akit mindenki csak így ismer a faluban,
gyermekkorában nagyon szoros kapcsolatban volt a Wachter házzal és annak lakóival.
Az anyai nagymama, Wachter Mihályné,
született Haás Anna (1877-1966) hosszú és
tengernyi megpróbáltatásnak kitett élete
ehhez a házhoz kötődik. Férjét 1920-ban
elvesztette és négy gyermekét egyedül nevelte. Szigorú, erélyes, de jó asszony volt,
hihetetlen munkabírással. Főzött, kenyeret
sütött, irányította a nagy családot és a
gazdaságot. 10-12 hold föld, 8-10 szarvasmarha az istállóban. Pali és Jóska fiai kőművesek voltak. Miska fia, feleségével
Eigner Annával szintén a házban lakott. A
háborúban Miska elesett és özvegye, a Náni
néni haláláig ebben a házban élt. A Wachter
nagymama Mária leányát 1928-ban feleségül vette Schalkhammer Pál és négy unokával ajándékozta meg. 1929-ben érkezett
József, a ma már 82 éves Sali bácsi. Szülei
Dadon béreltek tanyát, ezért Józsika a
Wachter nagymama házában élt, amíg a
4., 5. és 6. osztályt elvégezte.

Sali bácsi megpróbáltatásai már gyermekkorában elkezdődtek. Édesapja, aki nagyon
szelíd, áldott jó ember volt, a málenkij robot áldozata lett, Makón van eltemetve. Pali
bátyjának sem sikerült a málenkij robotot
túlélnie. Édesanyjának az özvegység jutott
és három gyermek felnevelésének kőkemény feladata.
1945 februárjában Várgesztes is a német,
magyar és orosz csapatok hadszínterévé
vált. A Schalkhammer család a szomszédokkal együtt a pincébe menekült. Egy alkalommal a szomszéd ház ledőlt kéménye
eltorlaszolta a kijáratot, amit orosz katonák takarítottak el és „germánszki jeszty”
kiáltással rontottak a pincébe. A civilek láttán megnyugodtak, még a vodkás butykost is felkínálták, egy kortyintással igazolva, hogy nincs benne méreg. Rémes
látvány fogadta a pincéből kiszabadulókat:
ágyúgolyó kidöntötte a lakóház egyik falát, a tetőt felrobbant aknák változtatták
romossá.
A 15 éves gyermek Józsika egy szempillantás alatt felnőtt Józseffé változott. A család
lakás nélkül maradt, csak magára számíthatott, mint rangidős férfi emberre. A halálos veszedelmet tartogató aknamező sem
tántorította el attól, hogy a gazdátlanul
maradt katonai bunkerekben drótok, lécek
után kutasson. Cserepeket is gyűjtött a faluban. A kocsiszín külső falát lebontotta, a
vályogból Kirschner Ádám, kecskédi kőműves fél liter zsír fejében befalazta a házon tátongó nyílást. Így hamarosan lakhatóvá vált a családi fészek.
A csaták halott katonákat és döglött állatokat hagytak maguk után. Az oroszok a saját 32 halottjukat összeszedték és ideiglenesen eltemették a falu temetőjében, majd
szeptemberben exhumálták és katonai temetőbe szállították. A magyar katonák temetéséről a kisbíró intézkedett. József ebből is kivette a részét, a mai napig „katona
sírok” jelzésű területen. A futóárokba fektetett halottakat kabátjukkal letakarva
hantolták el és névtelen kereszttel jelölték
meg a sírokat. Kétségbeesett szülők keresték áprilisban elesett fiukat. József emlékezett a fekete bajuszú huszár szakaszvezetőre, akit Pintér Sándornak hívtak a kabát
hajtókájára varrt azonosító szerint. A mellkasát átszelő gépfegyver sorozat végzett
vele. A szülők csak akkor hitték el, hogy a
fiukra találtak, amikor a család fogorvosa
ezt igazolta.
A háború borzalmait mindjárt újabb szörnyűség követte. A Szabad Szó 1945. április
10-i számában jelent meg a hátborzongató,
józan ésszel fel nem fogható jelszó: „A
svábság egy batyuval jött, egy batyuval is
menjen!” Az 1941-es népszámlálás alapján
állították össze a kitelepítendők listáját. A
német nemzetiségűnek és német anyanyelvűnek bejegyzett állampolgároknak biztos
helyük volt ezeken a listákon. Várgesztesen
22 család lett jelölve. Szinte elképzelhetetlen
az életérzés, ami az érintettekre tört, ami-

kor megjött a parancs, hogy egy óra múlva
fejenként 30 kg-os csomaggal sorakozó az
utcán. Mit is tegyünk egy ilyen csomagba?
Erzsike néni első helyen említette a rántást,
amiből bárhol gyorsan levest lehet főzni. A
többi helyet is élelmiszerek foglalták el. A
ruhákból meg amennyit csak tudtak magukra vettek. A gesztesiek kitelepítését az
utolsó pillanatban leállították, a faládát a
mai napig őrzik. Sokan mások vonatra kerültek. Az egyik vagonon ez a felirat volt
olvasható: „Magyarország bölcsőben ringattál, batyuval kidobtál!”
Elég volt a borzalmakból! Ne nyalogassuk a
sebeinket! Talpra kell állni, új életet kell kezdeni! Ehhez talált életre szóló partnert
Hartdégen Erzsike személyében, akire az iskolai színjátszó kör próbáján figyelt fel József. Három évig udvarolt és 1949. november 20-án egybekeltek. „A két fa összeolvadt,
Nem tudni, melyik a másik, Gyarapodni és
nőni kezdtek” – írta Racsmány Katalin a
6o. házassági évfordulóra irt köszöntő versében. A család fája 62 esztendő alatt sok
egészséges ágat hajtott és ma már három
gyermek, hat unoka és öt dédunoka, meg a
menyek, vejek gyönyörű koszurúja veszi
körül szeretettel Erzsi nénit és Sali bácsit a
családi ünnepeken.
Hartdégen Erzsébet életútja is nagyon göröngyösen indult. Jakab édesapját 1945ben, Pillmann Erzsébet édesanyját 1941-ben
vesztette el. Antal testvére a málenkij robot
áldozata lett. Mária nővérével, Jakab bátyjával és János öccsével négyen maradtak a
Slepp házban. Az árva gyerekek önmagukat nevelték fel. Józseffel kötött házassága
nagy fordulatot jelentett életében. Hamarosan megszületett Pál és Erzsébet, majd néhány évvel később Józsika, a kis Sali. 33 év
a bányában nagy anyagi biztonságot adott
a családnak, de az aggodalom soha nem
tért nyugovóra. Sali bácsi minden alkalommal a bányász köszöntés mágikus erejében,
a „jószerencsét”-ben bízott. Csak egyszer
mondta ki hangosan Erzsikének, amit gondolt: „Ha az éjjel nem történik semmi, reggel hazajövök.” Ezt többé nem mondta, de
mindig hazajött, pedig voltak áldozatai a
vízbetörésnek, metánrobbanásnak és más
bányász balesteknek.
Visszapillantva a több mint nyolc évtizedre,
mire a legbüszkébb Sali bácsi? „Arra, hogy
ezt a kort megértem, gyerekeimnek mindig
segítettem, minden gyerek házépítésében
részt vettem úgy anyagilag, mint fizikailag.
Amikor minden kész volt, akkor azt mondtam: szívesen meghalok” – hangzott a
meghatottságtól könnyes szemű derék ember válasza.
Lejegyezte Hartdégen Erzsébet és Schalkhammer József elmondása alapján 2011
augusztusában, a Wachter ház legújabb lakója, Dr. Tar József.
Utóirat: Milyen csodálatos, hogy már 66 éve
béke van!
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kiállítással
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Jól szerepeltek
Császáron a gesztesi
lánglovagok
Kilenc férfi és négy női csapat tagjai küzdöttek meg
egymással augusztus közepén, a császári tűzoltóversenyen, ahol a várgesztesi önkéntesek is képviseltették magukat. A két feladat közül az elsőben
egy 800 l/perc teljesítményű kismotorfecskendőhöz kellett csatlakoztatni a tömlőket, majd a vízsugárral eltalálni egy üres kólásüveget, ezt követően
pedig technikai feladat következett.
Az első megmérettetést a nagyigmándi férfiaknak
sikerült megnyerniük, de Várgesztes csapata is jól
szerepelt, hiszen a harmadik helyezéssel térhettek
haza. Kiválóan szerepeltek a szomszéd község,
Vértessomló hölgyei is a császári versenyen, ők
mindkét kategóriában az élen végeztek.

Schalkhammer Feri bácsitól mindig tanulok valamit. Legutóbb, mikor nála
jártam, a magról nevelt csemegeuborka ültetvényét csodáltam meg. Azt is
érdemes Tőle eltanulni, hogy 79 éves
korára fittyet hányva, hogyan képes a
hatalmas kertet példásan művelni, a
hagyományőrző disznóvágásokat fáradhatatlanul csinálni és vezényelni.
Az augusztusi családi parti előkészítő
megbeszélése kétszeresen is sikeres
volt. A csapat közösen döntött a program részleteiről, közben nem feledkezett meg a „Várgesztesi családok” projektről sem. Mivel az önkormányzati
költségvetés az idén nadrágszíjas, úgy
határoztak, hogy a decemberi kiállítás
tablóiból tizenötöt saját zsebből kereteztetnek be, 91.500 forint összegben.
Ezek a képek augusztus 17-től a Faluház lépcsőházában láthatók.
Feri bácsi és két segédmotorja, Tóth
Laci és Geiszt Robi már egy órakor elkezdte feldolgozni az előző napi közös
bevásárlásuk anyagait, amiből a vendégek érkezésére már orrcsiklandozó
kolbászok és fasírtok sercegtek a tepsikben. Feri bácsi és tettes társai még jó
ideig csak a vendégek jólétén fáradoztak, így Eck Tóni mondott köszönetet
a Hagyományőrző Nyugdíjas Klub

tagjainak Várgesztes javára fordított
áldozatos munkájukért. Kiemelte,
hogy ez a rendezvény egyben köszönet az asszonyoknak is, mivel egész
évben engedik a férjüket dolgozni Várgesztes hagyományainak megőrzéséért.
A gyerekek a játszótéren hancúroztak
és időnként a felnőttek családi asztalához futottak egy-egy finom falatért.
Különösen kedveltek voltak Dilong
Kati és Pillmann Marika süteményei.
Nagyon kellemesen telt a délután. Jutott idő beszélgetésre és a frissen felavatott állandó kiállítás megtekintésére is. A finomságokból még a dalárda
tagjai is részesültek, akik lelkesen készültek a tornacsarnokban a hétvégi
jubileumi gálára. Minden bizonnyal
hagyománnyá válnak az augusztusi
családi partik és tovább erősödik a
falu javát szolgáló összefogás.

Becsöngettek!
Hét kisdiák első alkalommal ült az iskolapadba
szeptember elsején. A somlói iskola tagintézményében új vezető és új pedagógusok kezdték
meg a nevelési-oktatási évet.
Az iskola beindulásáról következő számunkban olvashat részletesen.

Lejegyezte és fényképezte Dr. Tar József
Az adományozók névsora: Dilong
Sándor, Eck Antal, Geiszt Róbert,
Hartdégen Ignác, Jezsó Pál, Menoni
Gabriella, Ménesi György, Pillmann
János, Schalkhammer Ferenc, Dr. Tar
József, Tóth László.

Gyorsabbá vált a fizetés
az okmányirodában
Bővült a tatabányai Okmányirodában az elektronikus fizetést lehetővé tevő kártyaolvasók száma, azaz, a kezdeményezett eljárások során felmerülő valamennyi illetéket és díjat bankkártyával
is ki lehet fizetni. Az Okmányiroda egyúttal arra is felhívja a lakosság figyelmét, hogy új szabályok léptek érvénybe a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa kiváltására vonatkozólag.

Az érintett ügytípusok: személyazonosító igazolvány, lakcímigazolvány, útlevél, közlekedésigazgatás (vezetői engedély, jármű),
mozgáskorlátozottak részére igényelhető parkolási igazolvány,
egyéni vállalkozói igazolvány.
A kártya használatára vonatkozóan néhány fontos szabály:
Kártyával való fizetés alkalmával a kártyabirtokos minden esetben köteles valamely személyazonosításra alkalmas igazolvány
bemutatásával a személyazonosságát igazolni.
A kártya névre szóló, semmilyen esetben sem ruházható át.
Egy eljáráshoz kapcsolódó illetékek, illetve díjak két különböző
bankkártyával történő fizetésére nincs lehetőség.

