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Kacagtatott az Orfeusz
Társulat

Háromszor tapsolta vissza a hálás közönség a várgesztesi faluházban a tatabányai Orfeusz Társulat művészeit, akik a Viharos éjszaka című vígjátékkal szereztek maradandó élményt a publikumnak.
A román Ion Luca Caraggiale története egyszerű és könnyen
emészthető: A féltékeny férj mindenáron fel akarja deríteni, ki
csapja a szelet feleségének, s ez ügyben szövetkezik a helyi rendőrbiztossal, politikai elvbarátjával. Persze a csábító nem az, akire
gondolnak, az házon belül van, s így a történet előrehaladtával - a
komédiák évszázados hagyományainak megfelelően - számtalan
lehetőség adódik a közönség megnevettetésére. A darab egy román
kisváros XIX. századvégi életébe nyújt bepillantást, ahol a férfiak
felfegyverkezve vívják családi és politikai játszmáikat, miközben a
nők a háttérben ügyesen keverik a kártyákat. A darabban van szerelem, árulás, ármány és rengeteg kacagtató szituáció.
Az Orfeusz Társulatot zömében az egykori legendás Bányász Színpad tagjai alkotják, mely 1964-ben a Népházban alakult, és sokáig
az országos amatőr színjátszás élvonalában jegyezték. 2004-ben
aztán, a megalakulás 40 éves évfordulójára újra összejöttek a valamikori színpad tagok, és azóta többen újra együtt lépnek a közönség elé.

Évzárás, évnyitás
Egyperces néma felállással tisztelegtek elhunyt tagtársaik emléke előtt a Vértessomlói Nyugdíjas Bányász Szakszervezet
tagértekezletének kezdetén, melyen hagyományosan értékelték az eltelt esztendőt, s
számba vették az idei terveket.
A 170, köztük 30 várgesztesi tagot számláló szervezet rendezvényén a nyugdíjasok
mellett hagyományosan Hartdégen József
polgármester, s Vasas Mihály, a BDSZ Tatabányai Szövetségének elnöke is részt vett.
Mint Batin József titkár beszámolójában
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Továbbra is Kecskéd vezet
Jubileumi évét ünnepli a Sváb-kupa elnevezésű teremlabdarúgó torna, melynek 10 évvel ezelőtti életre hívása a várgesztesi
Pillman Ferenchez fűződik. Azóta minden esztendőben, februárban szervezik meg a négyfordulós bajnokságot Vértessomló,
Kecskéd, Környe, s természetesen Várgesztes focistáinak részvételével.
Február 25-én már az idei sorozat harmadik állomásának adott
otthont a vértessomlói iskola tornacsarnoka, s bár eddig mindkét forduló zárásakor a Kecskéd együttese állt az élen, ezúttal a
házigazdák bizonyultak eredményesebbnek, s 7 ponttal kerültek a lista élére. Ez azonban még mindig nem veszélyezteti a
kecskédiek elsőségét. Hogy végül kihez kerül a Sváb-kupa, s
változik-e a jelenlegi Kecskéd, Vértessomló, Környe, Várgesztes
sorrend, az a záró fordulón, Gesztesen derül ki.
Szombaton a nagyok előtt a kicsik is rúgták a bőrt, hiszen –
gondolták a szervezők – ha már mi focizunk, a gyerekek is
szerezzenek rutint, s legfőképpen élményeket. A kecskédiek két
csapattal is érkeztek, meg is szerezték a két első helyet, míg a
hazaiak a harmadikat, a környeiek pedig a negyediket. De minthogy nem a rangsorállítás, hanem a játék öröme és a részvétel
volt a cél, valamennyi kis focista egy-egy aranyéremmel térhetett haza a mérkőzések után.
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A várgesztesi Hagyományőrző Klub
március 24-én rendezi meg az immár
hagyományos disznóvágást,
majd 16.00-órától disznótoros
vacsorával kínálja az érdeklődőket.

elhangzott, a 2011-es év is mozgalmasnak
bizonyult, több alkalommal kirándultak,
s kilenc programjukra több mint 700 tag
látogatott el. Legnagyobb szabású rendezvényük a Szent Borbála napi ünnepség,
melyet első alkalommal 1992-ben, akkor
még a székházukban szerveztek meg, s
mára a tatabányai, oroszlányi, móri,
várgesztesi, környebányai nyugdíjas bányász szervezetek képviselői is rendszeres
résztvevői.
A színes programélet mellett a gondoskodásra, az egymással való törődésre, odafigyelésre is nagy hangsúlyt fektetnek. Minden évben köszöntik a kerek születés-

naposokat, tavaly 13 beteg társukat látogatták meg, októberben negyven embernek
juttatták el az idősek napi csomagot, s a
Tatabányai Bányász Nyugdíjas Alapítványnak köszönhetően 48-an kaphattak
segélyt, összesen 195 ezer forint értékben
– ismertette Egervári Péterné a gazdálkodás
adatait is.
A szervezet célja az alapítás óta változatlan: ápolni a bányász hagyományokat,
megtartani a létszámot, működtetni a
székházat, ami társadalmi munkában nem
kis feladat, s bányász szakszervezetekkel
közös rendezvényeket szervezni.
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Ha eddig makacskodott is a tél,
minden bizonnyal hamarosan
véget ér, legalább is, ha figyelembe veszi a várgesztesi gyerekek egész napos télűző mulatságát.
Az alsó tagozatos iskola és az
óvoda apróságai már koradélelőtt megkezdték a maskarás
felvonulást, és műsort is adtak
a szülőknek, hozzátartozóknak, majd mókás vetélkedőkkel, eszem-iszommal, vidám-

sággal telt a nap egészen délután három óráig, amikor Langner Kornélia, a felnőtt tánccsoport koreográfusa érkezett
vendégségbe, hogy megtáncoltassa a kicsiket, s szüleiket.
Sváb nemzetiségi muzsikára
ropták jókedvűen a jelenlévők,
az előtérben pedig terített asztalokon várta az éhes szájakat
a rengeteg sütemény, édesség.
Tetőre hágott a hangulat, pedig Pillmann Katalin intéz-

Érmes kis matematikusok!
Közel kétszáz diák vehetett részt a Bolyai Matematika verseny döntőjén Tatabányán, s a népes mezőnyben a vértessomlói iskola két kisdiákja is aranyérmet szerzett. A
gyerekek előzetesen három forduló feladatsorait oldották
meg és küldték be, s elért eredményeikkel vívták ki a jogot,

ményvezető még egy meglepetést tartogatott az óvodásoknak
és kisiskolásoknak: Áprily Géza,
a népszerű Csavargó érkezett
Gesztesre, aki már a bevezető
jódlis dalával rögtön hamisítatlan farsangi idillt teremtett.
A többszörös fesztiváldíjas előadóművész, aki 1999-2006. között a Mikroszkóp-Színpad
csapatát erősítette, immár második alkalommal szerzett maradandó élményt az aprótal-

púaknak a közös zenéléssel,
tánccal, mókás nyelvtörőkkel.
Az alkony közeledtekor, az
egésznapos program zárásaként mindenki jól beöltözött,
hogy a hagyományoknak megfelelően az udvaron meggyújtsák és elégessék a telet szimbolizáló szalmabábut, a kiszebábot, ezzel is jelezve, a várgesztesi gyerekek már nagyon
várják a tavaszt.

hogy a legjobbak között is megmérethessék magukat.
A döntőn végül Guba Eszter és Balogh István (Várgesztes) is
az igen rangos első helyezést szerezte meg. Eszter 42 harmadikos társával versengett, míg István 22 hatodikos diákot utasított maga mögé. Gratulálunk a kis matematikusoknak és felkészítő tanáraiknak, Erdei Líviának és Walcz
Zsuzsannának!
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MIÉRT NEM KÉRDEZTEM MEG?
„A bölcsek szelíd nyugalma ömlött szét szépmívű arca évötvözte lapján, köszöntött, és én elmerengve néztem.”
Tóth Árpád megkapó sorai szüleinket,
nagyszüleinket, a dédszülőket juttatja
eszünkbe. Ugyan ki nem merengett már el
így, ha csak egy pillanatra is, az idősek
ráncos ábrázatán fürkészve a múltat, kutatva a forrását annak a megmagyarázhatatlan egyenes tartásnak, nyugodt jóságnak, amely kizárólag az élet alkonyán járó
ember sajátja? Ugyan kit nem foglalkoztatnak azok a titkok, történetek, amelyeket ezek a tiszta tekintetek hordoznak, s
miért mulasztjuk el mégis megkérdezni
őket?
„Miért nem kérdeztem meg?” Jajdult bűnbánóan Marika hangja, miután Édesanyja
nagyon kockázatos agyműtétjére került
sor. Szerencsére a műtét remekül sikerült,
és Marikával együtt mehettünk kutatni a
titkokat.
Magdi néni, túl a nyolcvanon, még lábadozott a nagy műtét után, de mosolyogva, kedvesen fogadott minket, és készségesen beszélt az életéről. „Szomorú gyermekkorom volt.” Édesapámat a három
gyerek és 34 éves kora ellenére 1940-ben
katonai szolgálatra behívták. Amikor
újabb testvérem született, hazaengedték,
de a cseppség halála után megint berendelték. Édesanyám, Pallanik Magdolna itt
maradt a két lánnyal és csecsemő kisfiával,
meg a 10 hold földdel. Rám, a legidősebb
testvérre sok feladat hárult. A nálam három évvel fiatalabb Máriával igyekeztünk
segíteni a háznál és a földeken. Emlékezetes volt az a kukoricatörés, amikor húgommal a zsákokat együtt emelgettük a
kocsira, és amint hazaértünk, édesanyám
azt mondta: „Mindent bele kell tenni a
szatyorba. Szülés lesz!” Édesapám aznap
éjjel hazaszökött, mintha megérezte volna, hogy most születik Józsika. 1944-et
írtunk, és aztán 9 évig nem láttuk!
Mózer Mátyás hadifogoly és az aggódás
minden borzalmát átélő család között
majd egy évtizeden keresztül az a 10-szer
14,5 cm méretű puha karton lapocska jelentette a kapcsolatot, amiből Magdi néni
40 darabot tett az asztalra. Mindig vigaszt
és reményt adott a csüggedő családnak,
amikor a postás meghozta a messzi távolból érkező, már nagyon várt lapot. A címzett Mózer Mátyásné, a feladó címe:
U.D.S.S.R. Lager 7379/1, tábori pecséttel ellátva. A tábor többször változott. 1948.9.19én az apa a következőket írta: „Közelebb
jöttem hazafelé. Hogy mikor jövök, azt
nem tudom, máshova lettünk helyezve.
Nagyon várom a pillanatot, amikor haza
mehetünk, mert már elegem van a hadifogságból. Viszontlátásra, valószín az
idén, pá, pá a messzi távolból Mózer Mátyás.” A további években is a család utáni
sóvárgás volt a fogoly legnagyobb fájdalma. „Már megöregszem, és nem tudom,
hogy néznek ki a gyerekeim.” Egyszer csak

a lapra felvarrva fénykép érkezett. Határtalan örömében írja: „Kedves gyerekek. Ma
pünkösd van és sokszor megnéztem a képeket.” Tovább fokozta örömét a gyerekek
levele. „Kedves fiam, Mátyás. Köszönöm a
választ és, hogy te is már írsz és tudod,
hogy Édesapád messzi távol van. Kedves
József, nagyon szépen írtál, köszönöm és
írjatok többször. Kedves lányok, maguknak is köszönöm és sok szerencsét kívánok a férjhöz menéshez.” A testi kínjairól
keveset írt, de jól érzékeltetik a tábori koszt
milyenségét a következő sorok: „Várom
már a magyar kenyeret és a szalonnát, és
tészta és rétes félét, meg az újbort, meg a
gyümölcsfélét.”
Hosszan tartó lányságomnak Édesapám
várva várt hazaérkezése vetett véget. Kérőm lett volna, de megfogadtam, hogy addig nem, amíg fogságban van. 1953. december 2-án érkezett és szilveszterkor
Schlapak József máris odaállt a betegágya
elé, és nagy zavarában csak annyit mondott: „Házasságra elkérem…”, de az igen
így sem maradt el. 1954. február 21-én
össze is házasodtunk. Soha nem gondoltam volna, hogy Ő lesz a férjem. Amikor
17 éves voltam, Pallanik bácsi többször elvitt Budaörsre, a szőlőjébe kapálni. Józsi is
ott volt, de én rá se néztem, három hónappal fiatalabb volt nálam. Úgy próbálta
magára felhívni a figyelmet, hogy kapálás
közben göröngyöket hajigált felém. A későbbi udvarlás sem volt sikeresebb. Vasárnaponként a tánc után hazakísért, de én
mindjárt beszaladtam a kapuból. Olyan
kitartó volt, hogy a házasság előtti nyáron már együtt arattunk, én szedtem a
markot, Ő meg kötötte a kévét.
A házasságkötés után mindjárt a Petőfi
utca 12-be költöztünk, a Schlapak házba.
Édesanyja meghalt, testvérei, édesapja és a
Wohl nagymama éltek a házban. Szerencsére, a bútorunkat meghozta az évi nagyon jó szilvatermés, az árából futotta.
Józsi egészségét megviselte a földalatti
munka a bányában, az erdészetnél folytatta a munkát.
Marika 1954. szilveszterén szeretett volna
világra jönni. Kluber néni a bábaasszony
nem volt elérhető, és mire a mentők megérkeztek a baba már félig kint volt. Innentől kezdve szokatlan a történet. A mentő-

sök visszagyömöszölték a babát, szörnyű
fájdalmak közepette rázott az autó a kórházig, majd éjfél után megérkezett az újszülött. A szülőszobába érkező orvosok
vidáman, koccintással köszöntötték az Újévet, miközben én ott feküdtem a pancsban, de nagyon boldogan, a másfélszer
megszületett kislányommal. Józsikánál
már nem volt ekkora bonyodalom. Este
11-ig varrtam a nagynénémnek egy kötényt. Másnap egész nap fájdalmaim voltak. Férjem délután jött haza a bányából,
és segédmotorral száguldott a bábához.
Mire megérkeztek, már Józsika világra is
jött.
A gyerekek felnőttek, és elkezdett sokasodni a család. Marika és Menoni Józsi
már az iskolában egymásra találtak. A
szerelem tartósnak bizonyult, ami kezdetben sok fejfájást okozott Magdi néninek.
Józsi meg Pillmann Marikával kelt egybe.
Született is unoka szép számmal. Marika
fiai Kornél, Krisztián és Norbert. Józsi
gyermekei Brigitta, Renátó és Péter. A dédunokák is sorjáznak: Lolita, Zorka,
Dominik, Ákos, Mercédesz, Kíra, Nimród
és a legkisebb, Erika.
Magdi néni már 16 éve özvegy, mégis boldog. Leszármazottai a faluban élnek. Családja a 80. születésnapján villamos meghajtású rokkant négykerekűvel lepte meg.
Így bármikor elgurulhat a temetőbe hitvese sírját gondozni.
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„Osztozkodás” a civilek között
Mint arról előző lapszámunkban beszámoltunk, majd egy hónapja egyeztettek
első alkalommal a várgesztesi képviselőtestület tagjai és a helyi civil szervezetek
képviselői, hogy közösen vitassák meg a
falu önszerveződő közösségeinek működési feltételeit, illetve a támogatási irányelveket. Azóta a döntéshozók arról is határoztak, hogy a civileket összességében 1,5
millió forinttal támogatják, ám a részletes
felosztást ők maguk végezzék el.
A felvetés életszerűségét többen kétkedve
fogadták, de az egyeztetés rájuk cáfolt. A
szervezetek vezetőinek a Faluházban Rising
Károlyné és dr. Véber Katalin civil tanácsadók, koordinátorok segítettek az „osztozkodásban”, mégpedig olyannyira hatékonyan, hogy egyetlen óra alatt megállapodás született. Ebben talán az is szerepet
játszhatott, hogy a moderátorként ténykedő Rising Károlyné már a kezdetekkor
kérte: az egyeztetés alaphangulatát az teremtse meg, hogy az önkormányzatnak
nem kötelessége támogatni az önszerveződő közösségeket. Azt is leszögezte, hogy
addig bizony senki nem megy haza, amíg
nem osztják fel a 1,5 millió forintot a 9

szervezet között.
Az egyesületek, klubok, csoportok képviselői első körben a tavalyi tényszámok
alapján fogalmazták meg igényeiket,
amely összességében máris 165 ezerrel haladta meg a keretet. A Sport és Faluvédő
Egyesület az idei évre azért nem tervezett
támogatást, mert számukra az önkormányzat előfinanszírozta a sportpálya rekonstrukció pályázati forrás feletti részét.
Ekkor következett az indoklás, a kért ös�szegek alátámasztása, majd lefaragása.
Rising Károlyné először azokhoz fordult,
akik az előző évinél magasabb támogatást
kértek, de többüknél kiderült, hogy jó okkal. Az önkéntes tűzoltóság például bakancsokat, tömlőket szeretne vásárolni, s
pótolni az ellopott tűzcsapokat, a horgászok a tópart áramellátásáról gondoskodnának, míg a gyermek tánccsoport részére
cipőket szeretnének venni, ami tavaly elmaradt. A jelenlévők szinte ötezer forintonként faragták a saját összegeiket, s ha
lehet így fogalmazni, arányaiban a legnagyobb „lemondóknak” a horgászok és a
tűzoltók bizonyultak, mígnem a kivetítőn
látható excel táblázat összesen sorában

meg nem jelent a másfélmillió forint.
A civilek a tényt szinte sóhajjal konstatálták, amiben azért nem csupán a megegyezés sikere, de az anyagiak miatti aggódás is
érezhető volt. Ekkor azonban Menoni Gabriella polgármester igen örömteli bejelentést tett: A tavalyi Lovagi Játékok a belépőjegyekből származó bevételnek és a
különböző támogatásoknak köszönhetően
majdnem egymillió forintos hasznot eredményezett, amit a részvétel arányában a
segítő civil szervezetek között osztanak fel
- döntött a képviselő-testület. Mivel összesen 71-en vállaltak feladatokat, személyenként 14 ezer forint jutott. A legnagyobb summa, 210 ezer a Sport és Faluvédő Egyesület kasszáját gyarapítja, s
mivel a tűzoltók is szép számmal segítettek, ők plusz 154 ezer forinthoz jutottak,
de a gyermek, valamint a felnőtt tánccsoport éves támogatása is 100-100 ezerrel
emelkedett.
Az egyeztetés zárásaként Kluber János alpolgármester így summázott: sokan hitetlenkedtek, hogy lehet így. S lehet. S ez a
felosztás a legkorrektebb, mert tőletek jött.

A támogatási összegek táblázata

Lejegyezte a Hagyományőrző Klub megbízásából, Dr. Tar József 2012. február 21-én.

Az idei év „A Generációk Közötti Szolidaritás Éve” az Európai Unióban. Ez a felhívás arra ösztönözte a nyugdíjasklub
tagságát, hogy a társadalmi harmónia érdekében a különböző korosztályok tettekben megnyilvánuló együttműködésének legyenek részesei, előre vivői. A klub célul tűzte ki Várgesztes valamennyi korosztályának összefogását támogató
programok megszervezését, kialakítását, hogy gyümölcsözzön a fiatalok lendülete, a középkorúak ereje és az idősek bölcsessége.
Ezért márciusban már egy olyan disznóvágást terveznek, ahol a fiatalok közvetlen bevonásával, a munkafolyamatok közös végzésével, a „Mit? Hogyan?” átadásával kívánják átörökíteni a több száz éves sváb disznóvágási technológiát.
Várgesztes csak akkor tudja megőrizni sváb identitását, ha megőrzi sváb hagyományait. A házaknál már nincs sertéstartás. Az idős korosztály még magában hordja a tudást, tapasztalatot. Ha eltávoznak, velük távozik a hagyomány.
A szélesebb körű együttműködés érdekében a klub nevet változtatott: 2012. február 8-tól Hagyományőrző Klub a neve.
Ezzel is hangsúlyozva, hogy kaput kívánnak nyitni valamennyi korosztály számára. További változás, hogy ezzel egy
időben Jezsó Pált választották a klub elnökévé. Jezsó Pál a klub alapító tagja.1955-től önkéntes tűzoltó, 1967-től pedig
önkéntes tűzoltó parancsnok. 1976-ban Molnár tanítótól vette át a Hazafias Népfront elnöki tisztét. 1972-től 1986-ig tanácstag. 1994-től két cikluson át testületi tag. 1997-től az egyházközség pénztárosa. 2012. február 8-tól a Hagyományőrző Klub elnöke.
T.J. 2012.02.15.

