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HÁLAADÓ ÖSSZEFOGÁS A SZŰZANYÁÉRT
„Velem voltál jó Szűzanyám,
Fájdalommal vigasztaltál, Átkaroltál, rám hajoltál; Éjjel,
nappal erőt adtál. Te voltál a
menedékem, Fájdalomban segítségem. Szent Fiadat kérted
szépen, Adja vissza egészségem. Ó, Szűzanyám, állj mellettem, A kezemet ne engedd el,
Kétségben ne hagyj, A szívembe békességet adj.”
Július 22-én nők és férfiak
nagy igyekezettel díszítették a
Mészáros hegy meredek oldalában elhelyezett Mária szobor
környezetét, hogy a Tőle kapott szeretetet és jótéteményeket szeretetettel és jótéteményekkel viszonozzák. A Várhoz
vezető úttól a sziklamélyedéshez vezető meredek ösvényen
117 lépcső segít leküzdeni a
szintkülönbséget. Felfelé haladva gyönyörködhetünk a lépcső
mellett kígyózó borostyán és

kardvirágdíszítésben. Az út
mentén három új pad is készült, hogy a délutáni Körmenet idős résztvevői megpihenhessenek. Ez alkalomból a
lépcsők felújítása is megtörtént.
91 évvel ezelőtt egy Várgesztesi
család hálája jeléül fehérlovas
hintóval szállította a Mária
szobrot a Mészáros hegyhez.
1956-ban ismeretlen tettesek
elpusztították a falu lakóinak
szívhez nőtt kegyhelyet. Negyven év elteltével egy másik
Várgesztesi család új szobrot
állított, kovácsoltvas ráccsal
védve az ordasoktól, és még
lépcsőt is kiépített a könnyebb
megközelíthetőség érdekében.
Azóta minden évben hálaadó
Körmenettel emlékeznek meg
Várgesztes lakói, az idén már
Vértessomlóról és Környéről
érkező hívekkel, közösen.
Köszönet a tengernyi virág

Köszönet és hála mindazoknak, akik
megszervezték, megjavították és virágdíszbe öltözteték a hegyoldalt.
Igy lesz igazán szép ajándék az ünnep Mária tiszteletére és a közösség
örömére.
Igy imádkoztak:
VELEM VOLTÁL JÓ SZŰZANYÁM,
FÁJDALOMMAL VIGASZTALTÁL,
ÁTKAROLTÁL, RÁM HAJOLTÁL;
ÉJJEL, NAPPAL ERŐT ADTÁL.
TE VOLTÁL A MENEDÉKEM,
FÁJDALOMBAN SEGÍTSÉGEM.
SZENT FIADAT KÉRTED SZÉPEN,
ADJA VISSZA EGÉSZSÉGEM.
Ó, SZŰZANYÁM, ÁLLJ MELLETTEM,
A KEZEMET NE ENGEDD EL,
KÉTSÉGBEN NE HAGYJ,
A SZÍVEMBE BÉKESSÉGET ADJ.
S HA ELJÖN AZ ÓRA,
HOGY INDULOK A NAGY ÚTRA,
TÉRDEN ÁLLVA, LEBORULVA,
SZENT FIADAT MAGASZTALVA,
SÓHAJTOM KI LELKEMET.
SZŰZANYÁM, HOGY VELED LEGYEK,
ÁMEN
-KJ-
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adományért. Köszönet azoknak, akiknek együtt dobbant a
szívük, és összefogva, önzetlenül elvégezték a nagy munkát:
Hartdégen Anna, Hartdégen Ignác, Hartdégen Zoltán, Hartdégen Erzsébet, Pillmann Józsefné, Hartdégen Katalin, Pillmann Jánosné, Hartdégen Mária, Hartdégen Ferencné, Ispán

Anikó, Kluber Jánosné, Kluber
Ibolya, Hartdégen Zoltánné,
Kluber János, Kluber Julianna,
Horváth Józsefné, Kluber Petra, Oberling Paula, Wohl Józsefné, Pillmann Katalin, Pillmann Pálné, Wohl Gyöngyi,
Nyerges Lászlóné, Wohl Magdolna, Kluber Jánosné, Wohl
Viola, Vaski Andrásné.
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Lovagi Játékok - negyedszer

Generációk találkozása
Remek időben, remek hangulatban múlatta az időt a Hagyományőrző Klub családi
rendezvényének valamennyi résztvevője, 14 hónapostól a 80 évesig. A családtagokkal és
a vendégekkel együtt, több mint harmincan élvezték a Faluház mögötti parkban Dilong
Kati flekkenjét, Eck Tóni marhalábszár pörköltjét és az asszonyok süteményeit. Kicsik
és nagyok egyaránt nagy örömmel ismerkedtek a csuszka játékkal. Az unoka targonca
szinte szünet nélkül közlekedett a tornateremben, Tóth Laci pedig mérhetetlen büszkeséggel mutatta be unokáját. Egyszóval: ünnepelt a három generáció.
-TJ-
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Kevesebben keresték fel a vártnál a negyedik alkalommal megrendezett Lovagi Játékok programsorozatát, melyet a gesztesi
várnál Menoni Gabriella helyi és Takács
Károly oroszlányi polgármester nyitott
meg, majd Bozzay Attila várkapitány foglalta össze röviden a nevezetesség történetét, ahol Magyarország középkori várainak légifotóiból nyílt kiállítás.
Az elmúlt években a templomos lovagok
életébe, Zsigmond, illetve Mátyás király
korába, míg tavaly a török hódoltságba
nyerhettek bepillantást az érdeklődők. Idén

a középkor lovagi világába kalauzolták a
vendégeket a szervezők, akik tartalmas és
érdekes kísérőprogramokkal tették változatossá a három helyszínen zajló eseményeket.
A várrétem már délelőtt tíz órakor felsorakoztak az Anjou udvari lovagok, hogy bemutassák a kor harci technikáit puszta
kézzel, karddal, tőrrel és buzogánnyal.
A nap folyamán a Batyu Színház a legkisebbeket szórakoztatta, akik kipróbálhatták az íjászatot is, volt többek között lovagi torna, az érdeklődők betekintést nyer-

hettek a középkor orvoslásába, régizene,
dobos műsor és este tűzzsonglőrök tették
emlékezetessé a rendezvényt.
Mindezek mellett a hagyományos mesterségek utcájában kézművesek, kovácsok,
mézeskalácsosok mutatták be az szakmák
ősi fogásait.
Szombaton a színes produkciók mellett
nagyon sok helyi önkéntes munkája biztosította azt, hogy emlékekkel és élményekkel telve távozzanak Várgesztesről
mindazok, akik felkeresték a negyedik Lovagi Játékokat.
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A KERT ÉS A GÉPEK SZERELMESE
Könnyű útba igazítani a Beck
Jánost kereső idegent: „Az
Arany János utcában, a kocsma után, ahol legszebb a fű,
ott lakik.” Naponta látom
slaggal a kezében, a fűnyíró
sem tud berozsdásodni nála.
Jaj, a fűszálak közé furakodó
gyomoknak! Sétapálca méretű, saját készítésű szerszámával azonnal lecsap a betolakodóra. Így, aztán tavasztól őszig
élvezhetjük az üde zöld pázsit
látványát.
A Beck- Neukum és a PillmannRichter család Vértessomlóról
költözött Várgesztesre. Az idős
Beck János, akinek a fia, unokája, sőt a dédunokája is János,
fúrt- faragott és nagyon vallásos volt. Fiával, Pillmann Mária menyével, Lujza és János
unokáival együtt laktak az
Arany János u. 66-ban. Felesége, Mária remek ebédjei és vacsorái mellett együtt volt a
család és soha nem maradt el
az étkezés előtti imádság. A
család minden tagjának meg
volt a dolga. A részletre vásárolt, és a háború végéig törlesztett földek, meg az állatok
nem engedtek sokat pihenni.
Jánoskának a legelésző tehenekre kellett vigyáznia, és még
azokat a pofonokat is tűrnie
kellett, amiket az erdész osztott ki, ha tilosban legelt a jószág. A seprőt is kézbe kellett
kapni, végig söpörni hétvégeken az udvart és az utcát. Az
elemi iskola hat osztályát Molnár Jánosnál végezte, aki néha
bemutatta a körmeinek azt a
mogyoróvesszőt, amit ő vágott a tanítónak. Serdülőként
a földekre járt dolgozni, néha
hajtóvadászatokban is részt
vett. A Kömlődi Gépállomáson
a traktorosságot is kipróbálta,
majd nagybátyja segítségével
az Oroszlányi Szénbányáknál
a hőn óhajtott villanyszerelő
szakmát kezdte tanulni. A raktárban kapott állást, ahonnan
kereskedelmi pályára küldték
volna, de Ő már ekkor elkötelezte magát a gépek mellett.
A 14 éves levente csak nagy
szerencsével kerülte el a háborút. A hátizsák már menetkész
volt, amikor a házukba beszállásolt Kisbéri nevű hadnagy
altisztjével az erdőbe küldte lövészárkot ásni. Amikor érte
jöttek, bizonygatták, hogy a

fiú már a fronton van. 18 éves
korában már nem volt mese, a
Magyar Néphadsereg vendége
lett két évre, ahol gépjármű vezetői jogosítványt szerzett.
Hamarosan kikérték a seregből, hogy a villanyszerelő vizsgát is sikeresen letehesse. Villanyt szerelt és a tiszteket
szállította gépkocsival. Jól teltek a katonaévek. Beleszeretett
a gépkocsikba és a lendkerekes
cséplőgépekbe.
Még bevonulása előtt szívébe
zárt egy szép kislányt, akit aztán soha ki nem engedett onnan. Ő volt, a leány első bálján
az, aki elsőként felkérte a maga
készítette báli ruhájában tündöklő Máriát. Zagyvarékasról
szorgalmasan írta a szerelmes
leveleket, szabadságos napjain
pedig szívesen látott udvarló
volt a Mózer házban. Mózer
papa hazatérvén 9 éves hadifogságából, áldását adta frigyükre, és 1954. október 17-én
összeházasodtak. Mária leányuk 1955-ben, János fiuk
1956-ban megszületett, végtelen nagy örömükre.
A Mózer-Eigner család ősi fészke ma is áll az Arany János
utca 16-ban és stílusában hűségesen őrzi a sváb építési hagyományokat. Mária négy
éves volt Mózer nagypapa halálakor. Teri néni 88 éves koráig élt a családdal, és Mária még
ma is őrzi a nagymama 13 éves
korában készült pruszlikját.
Pallanik- Schaffer család háza
az Arany János u. 40. melletti,
ma már üres telken állt.
Schaffer Mária Magdolna leányuk születésekor halt meg.
Pallanik nagypapa méhészkedett, ezt a tudományát Molnár

tanítónak is átadta. Remek pipákat faragott, amiket a
Csákvári vásárban pillanatok
alatt elkapkodtak. Még felesége
sírkövét is Ő faragta. Sokat segített leányának a hosszú hadifogság miatt férfi munkaerő
nélkül maradt házban.
Mária egybekelésüket követően a Mózer- házból a Beckházba költözött. Ügyesen alkalmazkodott az új helyzethez,
elbűvölve a háziakat szorgalmával és munkabírásával. A
pontosságot János foglalkozása is megkövetelte, aki a
MÁVAUT szerződéses járatát
vezette, és Kristóf Ferivel felváltva, 24 órás szolgálatban,
Várgesztes és Oroszlány között
szállította a bányászokat a
„szakba” és haza. Az autóbusznak is volt közben négy
órás pihenője a Hartdégen Ignác portája melletti garázsban,
a Vár utcában. János 1990-es
nyugdíjba vonulásáig az Ikarusz sorozat majdnem valamennyi típusát kormányozta.
A ház nedves volt. A gyerekek
torka gyakran begyulladt. Esős
időben még a békák is vendégeskedtek az épületben. Új,
egészséges házra volt szüksége
a családnak. A cél elérése érdekében csirkéket neveltek, kacsákat keltettek, állatokat tartottak és a földet is szorgalmasan művelték. Akadályok
persze adódtak. Egy alkalommal elfogyott a takarmány,
csak a kényszereladás segített.
Az Oroszlányi piacon percek
alatt elkapkodták a növendék
csibéket, lévén nagy hús hiány.
Hogy le ne maradjanak a vásárról, aki tehette gyorsan felkapott egy- egy csirkét, de

mindenki becsületesen fizetett.
A házépítés kellős közepén,
1968-ban a száj- és körömfájás
miatt a sertések megsemmisítésre kerültek. A tehenek a
gazda példásan végzett fertőtlenítésének köszönhetően elkerülték ezt a sorsot. Végül a ház
1969-ben elkészült, méghozzá
blokkos technológiával. János
NSZK-ban figyelt fel erre a
módszerre. Itthon fémből elkészítette a sablont, keverőgépet
Nagykátáról hozatott. Csodájára jártak, amikor Marika vörös salakból, homokból és cementből keverte a masszát.
Töltés, döngölés, lehúzás, szikkasztás. Ezt a műveletet 1600szor ismételték meg. A család
apraja- nagyja szakadatlanul
dolgozott, hogy a garázsból
mihamarabb az új házba költözhessenek. A sorozatgyártás
előtt, még a szilárdsági vizsgálatokat is elvégeztették Környén.
János leselejtezett traktorokat
újított fel, hogy megkönnyítse
a munkát a földeken. Hatalmas
piros traktorának kormányánál még nem régiben is lehetett
látni a faluban. Marika 1988ig, 13 éven át hordta a nyugdíjakat, leveleket, újságokat, még
föl a Várba is. Közben felnőttek
a gyerekek, megszülettek az
unokák és később a dédunokák. János fia villamos mérnök, Ilona felesége orvos. Zoltán fiuk szintén villamos
mérnök, akinek Papp Rita ügyvéddel kötött házasságából
született Szonja, Márk és Lilien.
Erika leányuk ügyvéd, Vízvári
Vendel ügyvéddel lépett frigyre, és az idén érkezett a hetedik
dédunoka, Vivien. Mária Hartdégen Mátyás erdőmérnökhöz
ment feleségül. Leányuk, Helén
ügyvéd, vejük, Nyeste Zsolt
gépészmérnök. Patrik, Martin
és Richárd az unokáik.
János és Mária végtelenül
büszke a nagy családra. Felejthetetlen élményük az 50. házassági évfordulójuk, amikor
Mária leányuk a Polgármesteri
Hivatal
anyakönyvvezetőjeként újra összeadta Őket. A
dolguk elvégeztetett, pihenni
vágynak és megfogadják Horatius bölcs tanácsát: „Szakítsuk le minden óra virágait!”
-TJ-
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Élő hagyományőrzés

Szentmisével vette kezdetét augusztus 20án délelőtt Várgesztes ünnepi rendezvénysorozata, mely során Bedy Sándor plébá-

nos megáldotta az új kenyeret. A program
koradélután a Faluházban folytatódott,
ahol Hartdégen Sándorné, a Német Kultúregyesület Dalkörének vezetője és Pillmann
József, a nemzetiségi önkormányzat elnöke jó ismerősként köszöntötte az ünnepi
műsor fellépőit, akik között a vendéglátók
mellett ott voltak többek között az
alsógallai dalosok, a győri Hazai Dallamok
kórusa, a szári táncosok, a szigetcsépi
vendégek, s természetesen a helyi nemzetiségi csoportok is.
Pillmann József az ünneppel kapcsolatos
gondolatai között kiemelte: az immár hagyományos és rendszeres nemzetiségi események, a kulturális találkozások hozzátartoznak a közösség létéhez, átszövik

Ismerjük meg
Várgesztes új lakóit

mindennapjaikat, miközben fontos feladatuk, hogy a következő nemzedékek is
megismerkedjenek német őseik történelmével, életükkel, dalaikkal, táncaikkal.
Huszonegy évvel ezelőtt alakult meg Várgesztesen a Német Kultúregyesület Dalköre, amelynek tagjai a helyi hagyományok,
dalok, valamint a nyelvjárás megőrzését
tűzték ki célul. Az eltelt több mint két évtized során számtalan fesztiválon, találkozón bizonyították elkötelezettségüket az
elődök kulturális örökségének megőrzésében nemcsak belföldön, külföldön is. Az
arany fokozatú minősítéssel rendelkező
kórus évente 20-25 fellépésen mutatkozik
be, művészi színvonalú repertoárjuk legjavát kazetták és CD is őrzik.

SZEPTEMBERBEN
FOLYTATJUK!

Hét éve fiatal házaspár
lakja az egykori BeckPallanik család ősi házát. Tatabányáról érkeztek. Családi házra,
nyugalomra vágytak,
meg a természetet látni: szemben a Zsigmond kő, és a hosszú
udvar is lassan emelkedve a hegyek felé
fut. Kónya Ilona Győrben végezte a tanítóképzőt. Férje, Kemény
István
informatikai
mérnök, rendszergazda egy tatabányai szakközépiskolában. Kislányuk, Veronika négy éves, és naponta együtt megy a falu óvodájába édesanyjával, akinek
a Faluházban van a munkahelye. Nagyon szeretnének új házat építeni, és
mindhárman szeretnének egy kistestvért.

Örülünk, hogy Várgesztest választották lakóhelyül, és szeretnénk tanúi lenni vágyaik teljesülésének!
-TJ-

Gyere velünk az időskori egészséghez
vezető úton!
A rendszeresen végzett Pilates torna jól
bevált módszer ahhoz, hogy hetvenen
túl is egyenes derékkal járhassunk, hogy
ne szenvedjünk a derék, hát, váll, nyak
fájdalmaktól. A 45 perces torna húzó,
csavaró, nyújtó, egyensúlyjavító gyakorlatai testünk minden részét megmozgatják.
Első torna szeptember 24-én, a Várgesztesi Faluházban, 17 órakor.
Húsz héten át minden hétfőn és szerdán
közös torna, díjmentesen!
Laza öltözetben gyere, hozz magaddal
egy polifolt vagy plédet!
Kapcsolat: Dr. Tar József, 34 493 842,
tarjo@citromail.hu

