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A bányászokért kondult meg a harang
2014. OKTÓBER

Hagyomány Környebányán, hogy az
ünnepek alkalmával pontban 17 órakor kondul meg a harang a Hősi Emlékmű mellett. Szeptember 7-én a
széncsaták hőseiért szólt a harang az
emlékezők és a várgesztesi, vértessomlói
nyugdíjasok jelenlétében.
Jó szerencsét! Köszöntötte az egybegyűlteket Svétecz László, hozzátéve,
hogy az országban számos helyen saj-

nos már csak hagyományápolásként
hangzik el ez a két szó, amely eredendően valóban szerencsét kívánt az embert próbáló munkát végző bányászok
számára. Ezen a napon emlékezünk
azokra a tatabányai bányászokra,
akikkel 1919. szeptember 6-án csendőrsortűz végzett. Ennek emlékére születetett 1950-ben a határozat, amely
szeptember első vasárnapját a bányá-

Bányásznap
Idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját a vértessomlói
Bányász Nyugdíjas Szakszervezet, amely a megalakulása
óta minden évben megünnepli a Bányásznapot. Így történt
ez szombaton is, amikor a 170 fős szervezet helyi, várgesztesi,
környebányai tagjai szép számmal gyűltek össze Nyugdíjas Székház udvarán felállított sátorban.
A vendégeket Egervári Péterné titkár köszöntötte, majd Torma Lajos, a Magyarországi Bányásztelepülések Országos
Szövetségének elnökségi tagja osztotta meg a jelenlévőkkel
gondolatait.
Országszerte több mint 800 település található, amely kötődik a bányászathoz. Ezek közül kivételes helyzetűnek tekinthető Oroszlány, ahol még működik a bánya, bár meghatározó a szénfillér intézménye, amely ez év végéig ad
lehetőséget a szénkitermelésre, hangzott el Torma Lajostól,
aki kiemelte: a bezárással kapcsolatos teendők akár 2018-ig
is elhúzódhatnak, amely a nyugdíj előtt álló bányászkollégáknak biztosíthatná a műszakok teljesítését.
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szat, a bányászatban dolgozók nagy
áldozatokat követelő munkájának ünnepnapjává nyilvánította.
Az ünnepséget a helyi fiatalok, gyerekek, felnőttek versei, dalai tették emlékezetesebbé, majd a jelenlévők hagyományosan a Hősi Emlékműnél helyezték el a kegyelet, tisztelet és emlékezés
virágait.

A rendezvényen a Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete elnöke nevében Torma Lajos emléklappal és ajándéktárggyal köszöntötte az idén jubiláló szakszervezeti tagokat. Hat évtizede tag Hartdégen Ignác, s fél évszázada
Krüpl Ferencné, Krüpl Ferenc, Schweininger János, Szokola
Sámuelné, Hernádi Ferencné, Pillmann József és Fehér László.
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Becsengettek
169 diák számára kezdődött meg az idei tanév a vértessomlói
általános iskolában. Az iskola diákjainak majdnem harmada bejáró, már évek óta érkeznek a tagintézményből, Várgesztesről, valamint Környéről, Tatabányáról és Oroszlányból is. Mint Hartdégenné Rieder Éva az ünnepélyes eseményen
elmondta, a tisztasági meszelésnek köszönhetően szép,
rendezett termek, helyiségek fogadják a tanulókat, s bár
már 23. esztendeje igazgatja az intézményt, ez az első alka-

lom, amikor igazán nyugodt légkörben indulhat a tanév,
nem kell aggódnia pedagógushiány miatt.
A várgesztesi tagintézményben Mosonyiné Hofer Szonja
intézményvezető köszöntötte az öt kis elsőst, a 9 másodikos és 5 negyedikes kisdiákot. Mint elhangzott, a tankönyvek rendben megérkeztek, így semmi akadálya, hogy kezdetét vegye a tanév.
A gesztesi óvodában is újraindul az élet, ahová a tavalyi 18
apróságot követően már 22 gyermek érkezett, köztük 8-an
első alkalommal vesznek részt az intézmény mindennapjaiban.

Vár helyzet
2014. augusztus 22-én, az MNV Zrt. főigazgatója Marjay Gyula, Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár, Kancz Csaba kormánymegbízott, Popovics György, a közgyűlés elnöke, Vida Dóra főigazgató és Szabó Ferenc József az MNV Zrt. Észak-Dunántúli Regionális Területi Irodavezetője egyeztető megbeszélést tartottak az MNV Zrt. kezelésében lévő megyei
ingatlanokról.
A megbeszélésen kiemelt témaként a Várgesztesi vár helyzete szerepelt.
Marjay Gyula elmondta, hogy a 2015-ös költségvetésben a vár felújítására 140 millió forint lett
elkülönítve, mely a közművek felújítására és a vár látogathatóvá tételére elegendő. A megyei vezetőktől kérte, hogy a hasznosítással kapcsolatos döntéséket helyben hozzák meg.
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A MEGÚJULT WACHTER HÁZ ÚJ LAKÓI
„Azzal dicsérlek, hogy szebbé teszem a Teremtés rám eső zugát” (Szentgyörgyi Albert)

Nosztalgiázva nézegetjük a Wachter
ház megújulását felidéző fotóalbumot
feleségemmel, Szilviával, akivel már 47
éve boldog házasságban élünk. Milyen
hamar eltelt több mint egy évtized!
Amint nyugdíjba vonultunk, haladéktalanul nekiláttunk régóta dédelgetett
álmunk megvalósításához: egy kis
kertes parasztház, egy kis faluban, valahol a hegyekben. A véletlen Várgesztesen állította meg a rulett golyót.
2001 birtokvásárlás, 2002 szerkezetkész átépítés, 2003 házszentelő népes
családunkkal, 2004 az unokatáborok
indítása, 2005 végleges Várgesztesre
költözködés.
Az istállót le kellet bontani, a tetőt és a
nyílászárókat ki kellett cserélni, a pincét átépítéssel használhatóvá tenni.
Csak a külső vályogfalak és a 110 éves
fagerendás mennyezet az eredeti, de
megőriztük a háromosztatú parasztház jelleget. Legnagyobb kihívást az
akár fél méterrel a felszínhez felhúzódó talajvíz jelentette. A Kalteneggerféle víztelenítő műszerrel egy év alatt
sikerült kiszárítani a falakat, az alsó
udvarban a pincéből az utcai árokig
vezető dréncsövet fektettünk, és zúzott kővel helyettesítettük a talajt 80
cm mélységig. Az utcán biztonságos
vízelvezető árkot építettünk, a fedett
részen nagy parkolóval. Padlófűtés és
fatüzeléses cserépkályha melegíti belülről a házat. A padlástér egy része
nem csak alulról, hanem felülről is
hőszigetelt, tetőablakokkal bevilágítva. Nyáron szálláshely az unokáknak,
a növényeknek meg télikert a hideg
hónapokban. Támfalakkal az udvart
és a kertet háromszintessé alakítottuk.
Ezzel védjük a házat a hegy nyomásá-

tól, másrészt érdekes, a három dimenziót jól érzékeltető térhez jutottunk.
Kivágtuk az elöregedett és beteg fákat.
A kert legmagasabb pontján két évre
való tűzifa befogadására alkalmas, a
kukoricagórékra emlékeztető tárolót
és az unokák részére tornacentrumot,
a legtávolabbi területen meg tollaslabda pályát építettünk. A megörökölt
növényzetet megőrizzük és kiegészítjük. Az unokáink tiszteletére 10 tuját
telepítettünk és közösen elültettük az
unoka-nagyszülő emlékfát, a csodálatos ősfenyőt. Az ősgyep és az új füvesítéssel zöldített felület eléri a nyolcszáz négyzetmétert. A ma már 80 éves
cseresznyefát magasságának megfelezésével fiatalítottuk. Ez a fa az unokák
kedvenc mászó helye, a terméséből készített dzsemet Kornél unokám meg
annyira szereti, hogy a születésnapját
is a cseresznyeéréshez kapcsolja. Ültettünk klemátiszt, rododendront,
magnóliát, futórózsát, málnát, szedret, mogyorót, többfajta szőlőt és sokféle virágot.
Az ízlésünknek és igényeinknek megfelelően átalakított porta az egész család kedvencévé vált. Nyáron a szomszédokhoz is áthallatszik a gyerekzsivaj,
jól tudják követni az olimpiai játékokat és a futball világbajnokságot, amit
nagy átéléssel eljátszanak a gyerekek.
Gyakran látnak minket botokkal, hátizsákkal felszerelve, amint elindulunk
a környék turista ösvényeire élményeket gyűjteni. Sok családi ünnepet rendezünk, és minden december 26-án itt
tartjuk a Családi Nagy Karácsonyt.
Várgesztes lakói is nagyra értékelték a
változást. Kezdettől fogva igyekeztünk bekapcsolódni a falu éltébe, és

megismerni minél több embert. Erre
legjobb lehetőséget a közösségek és
rendezvények adták. Szilvia 7 éven át
tanította a foltvarrást egy kis lelkes
csoportnak. Jómagam megszerveztem
a Pilates Klubot, ahol tucatnyi egészségéért tenni akaró ember tornázik
együtt. Bekapcsolódtam a Várgesztesi
Hagyományőrző Klub munkájába.
Három éven keresztül jártam idős emberekhez, hogy megismerjem családjuk történetét és megírjam a Gesztesi
Krónikába. Fényképeket gyűjtöttem,
archiváltam, szerkesztettem, életfákat
rajzoltam. A klubtagokkal kiállításokat rendeztünk, Molnár János Centenáriumot, Szépkorú Öregdiák Ünnepséget szerveztünk. Pályázati támogatással sikerült elkészíteni a Várgesztesi
Családok fényképei és históriái DVD-t,
amit e cikk olvasásakor már Várgesztes lakói is nézegethetnek.
Nagyon sok kedves embert ismertünk
meg 10 év alatt. Mindig törekedtünk a
békés kapcsolatok kialakítására, ami
többnyire sikerült is. A végleges ide településünket az itteni emberekkel formálódó jó kapcsolatok alapozták meg.
Nagyon köszönjük a sok biztató támogatást, a jó szavakat, a mosolyt, a
kedves viszonyulást. Továbbra is szeretnénk a falu megbecsült polgárai
maradni, aminek alapjait idáig gondosan építgettük. Megköszönjük a figyelmet, amivel a Gesztesi Krónikában
megjelenő sorozatot követték. A továbbiakban már a „Családunk históriáit” írom belső használatra. Az életem
hátralévő éveiben még nagyobb részt
kívánok a családomra fordítani, de
időskori hazámról sem szeretnék megfeledkezni.
-TJ-
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Vigyáztak az égiek
Aggódó szemekkel tekintettek az égre
a szervezők a hatodik alkalommal
sorra kerülő Lovagi Játékok helyszínén, de hála az égieknek pár csepp
esőn kívül nem volt több csapadék, s
ez igaz volt a program végéig.
A mostoha időjárás már nem egy alkalommal tréfálta meg a rendező önkormányzatot és az önkénteseket.
2009-ben csodás időben volt része az
idelátogatóknak, de a második alkalommal esett rendesen. 2011-ben és
2012-ben nem lehetett panasz, tavaly
azonban a faluházba kellett vinni az
egész rendezvényt a rossz idő miatt, és
ez a látogatottságra is negatív hatással

volt.
Most azonban semmi sem gátolta a
sikeres lebonyolítást, amit a többszáz
vendég is bizonyított.
Elsőként Menoni Gabriella polgármester köszöntötte a jelenlévőket, miközben a kosztümös vonulók felsorakoztak a várréten, ahol számtalan érdekes
program várta az érdeklődőket, majd
Bozzay Attila várkapitány foglalta
össze röviden a falu nevezetességének
történetét.
Az elmúlt években a templomos lovagok életébe, Zsigmond, illetve Mátyás
király korába, a török hódoltságba,
majd a középkor lovagi világába kala-

uzolták a vendégeket a szervezők, míg
idén a végvárak mindennapjait mutatták be.
Ahogyan az már hagyomány, a Lovagi Játékok állandó résztvevőinek, a
Gyulaffy László hagyományőrző bandérium összecsapását a Gölbasi Vitézei Egyesület harcosaival rendre komoly érdeklődés kíséri, mint ahogy a
gyermek- és asszonyrablást, az íjászatot, a harci és fegyveres bemutatókat
is. Az említettek mellett lovaglással,
kocsikázással, interaktív mesterségek
bemutatójával várták a szervezők a
látogatókat.

Október 12. önkormányzati választás!
polgármesterjelöltek:
Menoni Gabriella független jelölt
Rising Károlyné független jelölt

Almási István független jelölt
Dr. Balázs Gabriella független jelölt
Pillmann Katalin független jelölt

képviselőjelöltek:
Busz Tamás független jelölt
Farkas Endre Aladár JOBBIK
Schlapak Rita független jelölt
Szolga Róbert független jelölt

a nemzetiségi önkormányzat jelöltjei:
Hartdégen Sándorné KEMNÉMETKÖSZ
Beck Ferencné KEMNÉMETKÖSZ
Schäffer János KEMNÉMETKÖSZ
Pillmann József KEMNÉMETKÖSZ

