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Negyedik alkalommal látott vendégül
a Német Nemzetiségi Önkormányzat
Várgesztes augusztus 20-a alkalmából hagyományőrző csoportokat a faluházban, ahol kedden már az első
pillanatban kiderült: idén is fergeteges
hangulatot varázsolnak a falak közé.
Ami nem is véletlen, hiszen a Győrből,
Szárról, Soroksárról, Szomódról,
Pusztavámról, Szigetszentmártonból
visszatérően, vagy első alkalommal
érkezők, no meg a házigazdák valamennyien német nemzetiségűként őrzik gyökereiket, így talán egyetlen

nóta sem hangzott el úgy a színpadon, hogy a fehér asztalok mellett
ülők ne dúdolták, danolták volna
együtt a fellépővel.

olyan hagyományőrző fesztivál életre
hívásának, amely összefogja a német
nemzetiségűeket és erősíti identitásukat.

Mint Pillmann József, a nemzetiségi
önkormányzat elnökének köszöntőjében elhangzott, Szent István ünnepét,
a keresztény magyar államalapítás
emléknapját és az új kenyér ünnepét
már hagyományosan kötik össze Várgesztesen a kulturális programmal. A
rendezvény mottóját így fogalmazta
meg: négy éve szükségét érezték egy

Ennek jegyében augusztus 20-án délelőtt német nyelvű szentmisét tartott
a településen Bedy Sándor plébános,
mellyel a Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes Szent István ünnepéhez kapcsolódóan szintén szeretne hagyományt teremteni.
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A gáton is helytálltak a gesztesi tűzoltók

Kecskédről, Várgesztesről, Oroszlányból,
Vértestolnáról,
Császárról,
Süttőről, s természetesen helyből érkeztek csapatok augusztus 17-én
Vértessomlóra, a már hagyományos
tűzoltó versenyre. A tíz férfi együttes
részvételével zajló megmérettetésen a
Várgesztesi Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapata a kismotor fecskendő szerelést 45,75 másodperc alatt teljesítette,
mellyel a 8. helyet szerezték meg.
A verseny előtt a vendégek a
Vértessomlói Önkéntes Tűzoltó Egyesület fennállásának 100. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepségnek is

részesei lehettek, melyen Futó Lajos, a
megyei tűzoltó szövetség elnöke – élve
a szervezet tagjainak szép számú jelenlétével – az önkéntesek árvízi védekezésben nyújtott segítségére is vis�szatekintett. Mint mondta, a megye
17 egyesületének tagjai egy hét alatt
közel hatezer órát teljesítettek a kármegelőzési munkálatokban, s majdnem négyezer kilométert tettek meg
járműveikkel. Az elnök valamennyi
bajtárs számára köszönetét fejezte ki a
helytállásáért, az odaadó és áldozatos
segítségnyújtásáért.
A Várgesztesi Önkéntes Tűzoltó Egye-

sület tagjai közül heten vettek részt
Dunaalmásnál az árvízi védekezésben,
egy nap alatt összességében száz munkaórával járultak hozzá a gátépítéshez.
A védekezésben segítséget nyújtott:

Almási István
Bottka Tamás
Geier Lajos
Ifj. Bottka Tamás
Mester Zsolt
Pillmann Zoltán
Valakovics Zoltán

Környebányán emlékeztek a bányász nyugdíjasok
1991, a Hősi Emlékmű elkészülte óta hagyomány Környebányán, hogy ünnepségeik, megemlékezéseik kezdetét harangszó jelzi. Így
történt ez hétfőn is, amikor
Szent István és az új kenyér
ünnepére nem csupán helyből, de Szentgyörgypusztáról, Tagyosról, Irtásról,
Környéről is érkeztek vendégek, s Vértessomló és Várgesztes nyugdíjas bányászainak képviselői is megtisztelték a rendezvényt.
Svétecz László önkormányzati képviselő köszöntőjében

elhangzott: a II. világháború során, vagy annak következtében 42 környebányai
vesztette életét, s az 1956-os
forradalom során is hősi halált halt egy fiatalember. A
településrészen csak 1991ben adatott meg, hogy társadalmi összefogással emlék
készüljön az áldozatoknak,
hősöknek. Akkor határozták el, hogy ünnepeik kezdetén megkondítják a harangot hősiességük, áldozatuk emlékére, hiszen eleiknek
köszönhető, hogy ma is létezik Környebánya.
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Szent Istvánra Nyárbúcsúztató
is emlékeztek

délután

Augusztus 20-a nem csak Szent István és az új kenyér
ünnepét, hanem hosszú évek óta a kerek születésnaposok köszöntését is jelenti a Nyugdíjas Szakszervezet
háza táján Vértessomlón. A taglétszámot, amely jelenleg 160 fő felett jár, a helyi asszonyok és férfiak mellett
várgesztesiek és környebányaiak is gyarapítják.
Közülük idén pontosan harmincan töltötték be, vagy
töltik kerek születésnapjukat, tehát hagyományosan
őket is ünnepelték kedd délután a Nyugdíjas Székház
udvarán, ahol elsőként Batin József elnök köszöntötte
a megjelenteket, majd Hartdégen József nem titkolta:
idén ő is kerek születésnapját ünnepli, igaz, nem nyugdíjasként, de – mint fogalmazott – annak is elérkezik az
ideje.
A Nyugdíjas Szakszervezet kerek születésnapos tagjai
(2013):
85 éves: Krüpl György, 75 éves: Borsodi Ferencné, Krüpl
János, Pogány János, Tar József, Wohl Jánosné, 70 éves:
Barabás József, Csukás Ferencné, Hernádi József, Kaiser
Margit, Koller Ferencné, Krüpl Ferenc, Racsmány Mihály, Rohrbacher Józsefné, Tar Józsefné, Torma
Lászlóné, 65 éves: Batin József, Hartdégen Józsefné,
Körmendi János, Krüpl Ferenc, Krüpl Ferencné, Lencz
Józsefné, Linczmaier József, Nyári Tiborné, Sikvölgyi
András, Tóth István, Tromposch György, 60 éves:
Berecz József, Linczmaier Ferenc, 45 éves: Geiszt Róbert.

A faluban évek óta szokás, hogy az ősz közeledtével a hagyományőrző klub beszélgetésre, kikapcsolódásra invitálja
a település civil szervezeteinek képviselőit, lakóit, s ilyenkor
- természetesen - a kulináris örömök sem maradnak el.
Már messziről érezhette a csodálatos illatokat, aki augusztus utolsü keddjén a várgesztesi faluház környékére tévedt a
helyi hagyományőrzők rendezvényére. A szabadtéren felállított tepsiben kolbászok, hurkák, pecsenyék sültek, az as�szonyok házias édes süteményeket és pogácsát kínáltak,
míg a férfiak boraikat, pálinkáikat kóstolgatták, de a jelenlévő gyerekek sem unatkoztak, vígan hancúroztak a közelmúltban átadott játszótéren.
A volt nyugdíjas klub utódszervezetének tagjai rendszeres
összejöveteleik mellett aktívan vesznek részt a tavaszi sváb
disznótoron, illetve a májusi családi napon, de élen járnak a
helyi kulturális értékeket megőrzésében, a hagyományok,
szokások és elfeledett mesterségek felelevenítésében, továbbörökítésében is.
Az esemény vendégei között ott volt Menoni Gabriella polgármester mellett a képviselő-testület több tagja is, hogy
kötetlenül beszélgetve, falatozva töltsék együtt a nyárbúcsúztató délutánt.
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