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Az elszakítottak előtt is tisztelegtek
Környén immár 16 esztendeje várja a hívőket az a vasárnapi szentmise, melyet a történelem viharai során kitelepített
német ajkú elhunyt és élő magyarokért, s mindazokért
ajánlott fel Bedy Sándor plébános, akiket a sors messzire
sodort szülőföldjüktől. A hagyományosan német nyelvű
ünnepi szentmisére ezúttal több településről, köztük Várgesztesről és Vértessomlóról is érkeztek hagyományőrző
csoportok.
Azért szervezzük meg minden évben ezt a megemlékezést,
hogy az egykori kitelepítettek, illetve leszármazottaik fejet
hajthassanak őseink emléke előtt, akik a törökdúlás után
kerültek erre a tájra és a folyamatos háborúskodás után
otthont teremtettek itt, a Vértes lábánál. Tartozunk ezzel
gyermekeinknek is, hogy erről a sorscsapásról ne csupán a
történelemkönyvek lapjairól szerezzenek tudomást, hanem
értsék meg: az ilyen embertelen és felfoghatatlan bűntett
megtörtént az ő falujukban, az ő családjaikban, s hogy

Tankönyv
A Magyarországi Szülők Országos Egyesületének elnöke,
Keszei Sándor tájékoztatása szerint, örülnek annak, hogy nemcsak készpénzzel lehet fizetni,
de felhívta a figyelmet arra, sok
olyan család is kapott csekket,
akiknek ingyenesen járnak a
tankönyvek. Hozzátette, a jogszabály szerint a tanulónak a
beiratkozáskor kell az igényjogosultságot kérni és igazolni.
A KELLO-nál is megerősítették,
amely család csekket kapott,

2013. AUGUSZTUS

gondolkodás nélkül utasítsák el azt a kirekesztő magatartást, amikor valakit azért üldöznek el, mert sváb vagy éppen magyar - fogalmazott Beke László polgármester, majd
a Kitelepítési Emlékműnél mindazok előtt tisztelegve helyezték el az emlékezés virágait, akiket 1947-ben elszakítottak szülőföldjüktől.

pedig jogosult az ingyen tankönyvre, annak nem kell pénzt
befizetne, hanem szeptember
elejéig az iskolában kell igazolnia a jogosultságát, és ezek után
törlik a rendszerből.
Már szortírozzák a tankönyveket, minden iskolás személyre
szólóan kapja meg őket. Az 1
millió 200 ezer diáknak 12 millió tankönyvet osztanak majd
ki augusztusban. A szülők Erzsébet-kártyával és több fajta
utalvánnyal is fizethetnek országszerte úgynevezett könyvtárellátó ponton és húsz kijelölt
postahivatalban.

Közeleg a határidő!
Elérkezett a tagdíjbevallás ideje a nemzeti agrárgazdasági kamara tagjainak számára.
A bevallást elektronikusan, internetes online
űrlapok kitöltésével kellett megtenni, amelynek határideje 2013.07.31. A tagdíjfizetési osztályba való sorolás önbevalló lapját papíralapon is el kell készíteni és alá kell írni. Aláírás
nélkül a bevallás érvénytelen!
A kamarai 5000 Ft-os hozzájárulást - ha még
nem fizette meg - és a tagdíjat a NAK 1174900820190244 számú bankszámlájára kizárólag
átutalással, vagy belföldi átutalási megbízással (sárga csekk) kell megfizetni 2013.08.31-ig.

VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Táboroztak a falu gyermekei
Mosonyiné Hofer Szonja táborvezető és Halagyi Anett pedagógus felügyelete mellett 25
fiatal kezdte meg július 15-én azt az egyhetes
tábort, melyet még két turnus követett a hónap során.
Az önkormányzat támogatásával megvalósuló
programon 4 és 13 év közötti gyerekek vettek
részt, akik részére valóban gazdag, szórakoztató és tartalmas rendezvényeket sikerült megszervezni – tudtuk meg a táborvezetőtől.
Az első turnus aszfaltrajz versennyel kezdődött, majd filmvetítés és rajzolás következett,
délután pedig a horgásztóhoz kirándultak a
táborlakók. Kedden Vérteskozma volt az úticél,
majd szerdán a többek által nagyon várt
lovaskocsis kirándulásra került sor.
Csütörtökre egész napos villaparki fürdőzést
terveztek, végül pénteken a Várréten számháborúval zárult a turnus, ahol – remélhetően –
maradandó élményekkel gazdagodtak a résztvevők – mondta Mosonyiné Hofer Szonja
táborvezető, aki azt is hangsúlyozta, hogy az
említettek mellett még számtalan szórakoztató versenyt, vetélkedőt és szabadidős eseményt
szerveztek.

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.
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60 ÉVES A VÁRGESZTESI
VAGÁNYOK KARNAGYA
bómesterség mellett zenekarban tenorozott és tanította a fiatalokat. A házban
gyakorolt a zenekar, itt folyt a zeneoktatás, vagy szólt a lemezjátszó, németországi rokonoktól érkező legújabb lemezekkel.
Gyermekkorában a zenén kívül meghatározó élménye volt Édesanyja, és két leány
testvérének gondoskodó szeretete. Édesapja útmutatása alapján a pedagógus pályát
választotta. „Nem akarom, hogy éjszakázz! Te tanár legyél és tanítsál!” Az érettségi után Gyermelyen képesítés nélkül
kezdett tanítani, majd tanári oklevelet
szerzett a Pedagógiai Főiskolán. Közben 18
hónapot töltött Tatán a Dandár zenekarban, mint tenoros. Hamar felfigyeltek zenei tudására és ettől kezdve az iskolában
csak zene volt az élete. Éneket, hangszeres
zenét tanított, hiszen már több hangszeren is játszott.
Egy zenekar megalakulásához és sikeres
szerepléséhez a csillagok szerencsés állása
szükségeltetik. Kellenek a tehetséges gyerekek, kellenek a támogatók és kell egy elkötelezett karnagy. Hat évvel ezelőtt jó volt a
csillagok állása, és Várgesztesen felhangzott egy sramlira termett csikó csapat zenéje Stréhli György karnagy vezényletével.
Egy saját zenekar igénye már korábban érlelődött. Halagyi Zoltán és Maróti Ádám
több éves zeneiskolai múlttal a hátuk mögött szerettek volna egy gesztesi zenekarban muzsikálni. A nyugdíjasok rendezvényén fellépő S-iker zenekar remek
szereplése megérlelte a gondolatot több lokálpatriótában, Schalkhammer Ferencben,
Tóth Lászlóban, Mautner Jánosban, hogy
nekünk is kellene egy ilyen csodás, fiatalokból álló zenekar. Menoni Gabriella polgármester elérkezettnek látta az időt a tettekre, amikor a 24ÓRÁ-ban, az 54 évesen
nyugdíjba vonuló Stréhli György interjút
olvasta. Azon nyomban, kihasználva szabad vegyértékeit, felkérte a nagy feladatra.
Ugorjunk hat évet. 2013. május 9-én olyan
esemény történt, amire a Karnagy maga,
még álmaiban sem gondolt. A 24 ÓRA jóvoltából értesült a világ, hogy Tarjánban,
a Csalogány utcában nem csalogányok,
hanem háromtucatnyi zenész fújta a születésnapi köszöntőt. Összegyűlt a tanítványok serege, hogy azzal fejezzék ki szeretetüket és hálájukat, amit mesterüktől
kaptak életre szólóan, zenével. Ki ez az ember, akit ennyire lehet szeretni?
Tősgyökeres Tarjáni családba született,
ahol hat generáción keresztül öröklődött
az ősi trombita és a zenei talentum. Nagyapja ács, aki sokat mesélt a 90 éven át
gyűjtött zenei élményeiről. Édesapja a sza-

Az 1800-as évek utolsó évtizedeiben a
Schrammel-testvérek Bécsben valóságos
őrületet teremtettek a táncolni, mulatni
vágyók számára. Idővel ez a láng kialudt
hazánkban. A Szabómester katonaévei
alatt olyan magas szintű tudást szerzett a
katonazenekarban, hogy képessé vált ez a
lángot újra gyújtani, de már a bécsitől eltérő hangszerelésben. A fúvósokból és
harmonikásból álló zenekarok számára
megírta a kottákat a rádióban hallott slágerek, vagy bármely más forrás alapján,
amivel az ifjak és idősek lábát egyaránt
táncra lehetett perdíteni. Az újjászületett
sramli túlterjedt Tarján, sőt a megye határain, és ebben már nagy szerepe volt a zenepedagógus fiának is.
Nem bánta meg, hogy a zenepedagógus
pályát választotta, egy csodás világ nyílt
ki előtte. Több mint 30 éven át kórust vezetett, még 56 tagú gyermek kórusa is
volt. Mindig volt négy-öt zenekara Tarján,
Gyermely, Szomor, Vértestolna, és újabban
Várgesztes és Kecskéd településeken. Nagyon büszke lehet az eredményre, mert
még ma is együtt vannak. Tarjáni Sramli,
Stréhli Kapelle, Szuper Mini, S-iker, Echó,
Várgesztesi Vagányok a teljesség nélküli
felsorolás. Pedagógiai módszerét a szeretet
és a gyakorlat centrikusság határozta meg.
Elméletet csak annyit tanított, és akkor,
amikor éppen szükség volt rá, hogy el
tudják játszani az adott számot. Nagy hatással volt a gyerekekre a motiváció: a fellépések, a külföldi szereplések és a lemezfelvétel készítés. A nagy áttörést az
1988-ban Geilengenben rendezett Svábbálon való első külföldi részvétel jelentette,
amin a kitelepített svábok képviselői is
részt vettek. A gyerekek olyan nagy sikert
arattak, hogy ezt követően gyakori vendégek voltak tarjában a külhoni svábok.

Újabb és újabb külföldi szereplések követték egymást Skóciában, Franciaországban,
Dániában, Ausztriában, Olaszországban,
Németországban. Amint megjött a nyár, a
fellépésre éhes gyerekekkel indulás a nagyvilágba. A díjak, kupák, emléktárgyak
meg csak egyre szaporodtak. A legértékesebb kupát első francia útjukon szerezték,
ahol 40 zenekar versenyében hozták el a
győztes trófeát. Egyre több kapcsolatra
tettek szert és ennek köszönhetően 1992ben francia, német és hazai zenekarok
részvételével megrendezték a nagyon sikeres Tarjáni Zenei Fesztivált, ami azóta hagyománnyá vált. Mindez nem történhetett volna meg kedves felesége, Bachmann
Margit áldozatkész támogatása nélkül.
Nagy szeretettel nevelte György fiukat és
mindent megtett azért, hogy férje még
őseit is túlszárnyalva élhessen a zenének.
Határtalan örömükre, már a kis unokát is
boldogan ölelgethetik.
Nyugdíjas éveit számos feladat tölti ki. Továbbra is tanítja a zenét, magántanítványaira is sok időt fordít. Német turistacsoportoknak programokat szervez. Hívő
katolikus, aki örül annak, hogy van hite. A
templomi áhítat, és az egyházi zene a lelkének nyugalmat ád. A Mária jelenések
színhelyeire zarándoklatokat szervez.
Tevékeny életútja nem maradt elismerések
nélkül. A szocialista kultúráért adható kitüntetések valamennyi fokozatát kiérdemelte. 1996-ban Tarján díszpolgárává választották. Legnagyobb kitüntetésének
tekinti tanítványainak hangszeres születésnapi köszöntését, az „Emlékezet” című
számmal. Arra a legbüszkébb, hogy sok
olyan ember van, aki szeretettel veszi körül, akikkel az együttlét nagy örömet jelent, akiket barátainak tekinthet.
Várgesztesen végzett zenei tevékenységének legnagyobb eredménye az a zenei közösség, amelyik hat év után is még együtt
van, és fellépései során rendszeresen találkozik a faluval. Értékes például szolgálhat
a fiataloknak, hogy a jövőben is legyen zenekara Várgesztesnek. A „gesztesi fiúk”
nagy tisztelettel és hálával tekintenek a
mesterre, akitől nagyon sokat tanultak,
aki végtelen nagy türelemmel foglalkozott
velük, aki mindig nagy buzgalommal segítette őket, hogy még jobban megszeressék a zenét. Az Önkormányzat hangszerek
vásárlásával, lemezkészítési pályázattal,
külön zeneszobával, gondos odafigyeléssel
teremtett jó feltételeket a zenekar fejlődéséhez. A szülők támogatása és a falu szeretete is kellett a sikerhez.
Tar József, Várgesztesi Hagyományőrző Klub
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Másfél százan zarándokoltak

Keveset lehet tudni a várgesztesi nagyrét felé vezető út melletti kegyhelyről.
Az tény, hogy azt jóval a második világháború előtt építették a meredek
domboldalon lévő kis sziklabarlangban. Vasárnaponként, a litániát követően odajártak a falu lakói elmélkedni
egészen az ötvenes évekig, amikor ismeretlenek feldúlták a területet.
Hartdégen Ignác és neje 2002-ben határozta el, hogy helyrehozzák a rombolás nyomait, s a rendezés során
földbevájták azt a 116 lépcsőt, melyek
a barlanghoz vezetnek, falapokkal
megtámasztották azokat, végül elkészült a helyet védő rács is.

Az elmúlt években hagyománnyá
vált, hogy a július 14-ét követő vasárnapon a hívek felkeresik az emlékhelyet, mint tették ezt 21-én is, amikor
mintegy másfél százan keltek útra a
templomtól. Ma már nemcsak a gesztesiek, hanem a vértessomlóiak, környeiek, tatabányaiak is együtt imádkoznak a várhoz vezető úton Jézus
Anyjához, Szűz Máriához.
A kegyhelynél Bedy Sándor plébános
mondott hálaadó imát, a közös elmélkedést pedig a település német kultúregyesületének dalköre tette emlékezetesebbé.

Álláskeresők
A 2013. júniusi zárónapon a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat regiszterében
497,0 ezer álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz képest 3,5%-kal
(18,1 ezer fővel), az előző év azonos hónapjához képest 5,2%-kal (27,4 ezer
fővel) mérséklődött. 500 ezer alatt az álláskeresők létszáma utoljára a válság kitörésének évében, 2008-ban volt.
Júniusban a munkaerőpiacra jellemző szezonális ingadozás miatt általában
az egyik legalacsonyabb az álláskeresők száma az év során, amit a következő hónapokban a pályakezdő álláskeresők - iskolaév végével összefüggő,
szintén szezonális jellegű jelenség beáramlása módosíthat. A legtöbb álláskeresőt továbbra is Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében találjuk, e két megye a teljes állomány 21,2%-át adta. A férfi álláskeresők száma a júniusi zárónapon 244,2 ezer fő volt.
Egy évvel ezelőtt a nyilvántartott álláskeresők a gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya 11,9 százalékot, a munkavállalási korú népességhez viszonyított aránya pedig 7,9 százalékot tett ki. Az 526 900 álláskeresőből 53 100-an részesültek álláskeresési járadékban vagy álláskeresési
segélyben, 189 700 ember foglalkoztatást helyettesítő támogatást (havi 22
800 forintot) kapott. 284 ezren viszont nem kaptak semmilyen pénzbeli
támogatást.

Általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el
a vidékfejlesztési miniszter 2013. július
22-étől átmeneti időre. Magyarország
erdeiben a rendkívül gyors felmelegedés,
a kánikulai meleg és a csapadékmentes
időjárás miatt fokozott tűzveszély alakult ki, ezért a vidékfejlesztési miniszter
az erdőkre és fásításokra, valamint az
erdők és fásítások határától számított
kétszáz méteren belüli területre a 2013.
július 22-án átmeneti időszakra vonatkozó általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el.
A fenti időponttól kezdődően tilos a
tűzgyújtás a felsorolt területeken a kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a közút- és vasút menti fásításokban, beleértve a parlag és gazégetést is.
Az elrendelt tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes.

