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Meneteltek a zenészek

Egyhetes koncertkörútjának állomásaként Várgesztes lakóit is szórakoztatta a németországi Hattstedt városának Spielmannszug menetzenekara.
Mint azt Stréhli Györgytől, a tarjáni
zenei egyesület elnökétől megtudtuk,
huszonnégy éves kapcsolat fűzi egymáshoz a tarjániakat és német vendégeiket. Az együttes négy évvel ezelőtt
járt utoljára hazánkban, s most az
egy hét során megismerkedtek a főváros nevezetességeivel, felkeresték a Balatont, és persze felléptek Száron, Héregen, Gesztesen, valamint Tarjánban,
mindenhol nagy sikert aratva.
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A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy az olvasói leveleket, reflexiókat rövidített formában, szerkesztve közölje.
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A Spielmannszug nevű menetzenekar
több mint 30 éve, 1984-ben alakult. Jelenleg körülbelül 80 fiatal zenész a
tagja, akik Németországban, az Északi-tenger mellet található Hattsedtben
élnek. A fiatalok dobon, fuvolán és xilofonon játszanak. Történetük során
több német, nemzetközi és világbajnokságon vettek részt, amelyek közül
kiemelkedik 2014-ben a német bajnokság megnyerése.
A Várgesztesi Vagányok zenekarral
2011-ben kerültek kapcsolatba, amikor első magyarországi turnéjukon

felkeresték a falut is. Ezt azóta három
alkalommal viszonozták a „vagányok”, így gyümölcsöző testvérkapcsolat alakult ki a két csapat között,
hiszen a minden évben megrendezésre
kerülő hattstedti Grillabenden a Várgesztesi Vagányok rendszeres fellépők.
A koncert előtt Rising Károlyné polgármester köszöntötte a fiatal muzsikusokat, majd megkezdődött a zenés
felvonulás, amit a Várgesztesi Német
Nemzetiségi Felnőtt Tánccsoport műsora és a Várgesztesi Vagányok zenéje
követett a faluházban.
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A legidősebb férfit köszöntötték

Legyen ez a díszoklevél a szeretet hatalmának, az állhatatosság erejének, a
család sugárzó szeretetének maradandó emléke – olvasható azon a díszoklevélen, melyet Rising Károlyné, Várgesztes polgármestere a község lakói
nevében nyújtott át augusztus 30-án
a Faluházban a 90. születésnapját ünneplő Schäffer Antalnak. A falu legidősebb férfi szülöttjét családja és a
településvezető mellett a Hagyományőrző Klub tagjai is köszöntötték, hiszen annak idején alapító tagja volt, s
míg egészsége engedte, Tóni bácsi nélkül nem múlhatott el rendezvény.
Végtelen nagyszívű, következetes, szorgalmas, becsületes és a családjának élő
– így jellemezte a polgármester Tóni
bácsit, a Boriska nénivel immáron 68
esztendős múltra visszatekintő házasságát pedig így: gyönyörű szép, hogy
89 és 90 évesen Önök még együtt vannak. Mivel az ünnepelthez személyes
emlékek is fűzik, Rising Károlyné férje
üdvözletét is tolmácsolta, hiszen annak idején szomszédságban éltek, s
bár Tóni bácsi nagyon jó szomszédnak bizonyult, ma már el lehet árulni,
hogy jóval szigorúbb volt, mint Károly édesapja.
A sajátod mellett a másik kiscsaládod
is itt van – mutatott a Hagyományőrző Klub tagjaira Schalkhammer Ferenc
egykori klubvezető, aki – olykor elcsukló hangon – mesélt az együttmunkálkodásaikról, Tóni bácsiról, a
közösségi emberről, szorgalmáról, segítőkészségéről, arról, hogy minden

munkából kivette a részét, s mindig
igaz, jó barát volt. A klub meglepetésként egy, a fiaikról, unokáikról, dédunokáikról készített fotókból összeállított kollázzsal is megajándékozta az
ünnepeltet, aki kérdő tekintettel nézett
körbe: hogy érdemeltem én ezt ki? A
válasz pedig azonnal érkezett: a saját
életével…
Schäffer Antal már fiatalon megtanult
ekézni, kaszálni, kapálni, állatokat
gondozni. A dolgos ifjúkort 1944 decemberétől a háború borzalmai és az
előle való menekülés váltotta fel, egy
évvel később sikerült csak megszöknie
Pestről. Itthon a fatelepen jelentkezett
munkára, majd jött a Homokbánya,
utána a szénbánya. Kezdetben a síkvölgyi aknában volt csillés, naponta
egyedül tette meg gyalog az utat Várgesztesről. Később áthelyezték Oroszlányba, ahová több gesztesi járt dolgozni. 49 évesen rokkantnyugdíjba
kényszerült, de még 23 esztendeig

vállalt könnyebb munkát fűtőként a
gyermeknevelő intézetben, a kórházban és a volánnál. Schmidt Boriska
nénivel, aki jövőre ünnepli 90. születésnapját, 1947. május 17-én mondták
ki a boldogító igent. A mögöttük álló,
majdnem hét közös évtized nem szűkölködött küzdelemben, fájdalomban,
de kitartásban, elszántságban és dolgos kézben sem. Az élet pedig három
fiúgyermekkel, Antallal, Mártonnal és
Zoltánnal, hat unokával és kilenc dédunokával ajándékozta meg őket. Tóni
bácsi a családja kapcsán 4 esztendővel
ezelőtt a Gesztesi Krónika című községi lapnak így fogalmazott: arra vagyok a legbüszkébb, hogy három nagyon derék gyermekem van… és talán
több van nekik, mint nekem…
(A Schäffer és Schmidt család története a
Gesztesi Krónika 2011. évi 10. és 11. számában jelent meg dr. Tar József tollából.)

2015. szept. 12-én, szombaton 10-17 óra között kerülnek megrendezésre a

VÁRGESZTESI LOVAGI JÁTÉKOK a Várréten!
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Kisjubileumát ünnepelte a
hagyományőrző ünnepi találkozó
Öt esztendővel ezelőtt, a Német Kultúregyesület Dalköre
megalakulásának húszéves évfordulója alkalmából hívta
életre az augusztus 20-án szervezett kulturális találkozót a
Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes, így idén az
alsógallaiak személyében olyan csoportot is köszönthettek,
akikhez már negyedszázados kapcsolat fűzi a gesztesi dalosokat. Az invitálásra idén tehát Tatabányáról, Bajról, Budaörsről, Csolnokról, Dunaharasztiból, Etyekről és természetesen helyből érkeztek a hagyományőrző dalkörök,
kórusok, táncosok a gesztesi Faluházba.
A Szent István ünnepén, a legrégibb magyar ünnepnapon
és az új kenyér napján tartott, a megyéből és azon kívülről
ezúttal majdnem 250 fellépőt, vendéget vonzó, igazán színvonalas és színes produkciókat bemutató program a
várgesztesi svábok legnagyobb önálló nemzetiségi rendezvénye, melynek elengedhetetlen mozzanata a délelőtti német nyelvű szentmise, ezért a találkozó kezdetén Pillmann
József elnök kiemelten mondott köszönetet Dr. Kiss Józsefnek a mise koordinálásához évről-évre nyújtott segítségéért.
A résztvevőket, a visszatérő barátokat Rising Károlyné polgármester így köszöntötte: a keresztény államalapítás,
Szent István napján találkozunk ma, s az ünnep attól szép,
hogy az ajkakból felcsendülnek a felejthetetlen dallamok. A
szervezők számára külön köszönetét fejezte ki, s a későbbi,
más alkalmakkor is várható viszontlátás reményében egy
örömhírt osztott meg a jelenlévőkkel. Mint bejelentette, a
kormány várrekonstrukciós programjába bekerült a
várgesztesi vár, tehát állami finanszírozással újulhat meg, s
fogadhatja majd a rekonstrukciót követően ismét méltó
megjelenéssel, méltó környezetben a látogatókat.
Elsőként a Várgesztesi Zeneiskola aprócska diákja, Kemény
Veronika lépett színpadra, s bájolta el a találkozó résztvevőit hegedűmuzsikájával, majd sorra érkeztek a hagyományos népviseletet öltő vendégek és vastapsot érdemlő, gyakran valamennyi jelenlévőt közös éneklésre sarkalló
produkcióik.

Ünnep Környebányán
1991, a Hősi Emlékmű elkészülte óta Környebányán az ünnepségeik, megemlékezéseik kezdetét harangszó jelzi, ám
augusztus 19-én már a harangszó felcsendülése előtt a Tatabányai Bányász Mazsorett Csoport menettánca adta mindenki tudtára, hogy hamarosan kezdődik az ünnepi esemény. Szent István és az új kenyér ünnepére nem csupán helyből és Környéről érkeztek vendégek, de hagyományosan Vértessomló és Várgesztes nyugdíjas bányászainak képviselői
is megtisztelték a rendezvényt.
Svétecz László önkormányzati képviselő köszöntőjében elhangzott: az idei esztendő több szempontból is ünnepi a
környebányaiak számára, hiszen 20 éves jubileumát ünnepli az Erdei Iskola, 15 éves a Millenniumi Park, a Hősi Emlékművet övező téren pedig 24. alkalommal tisztelegnek Szent István előtt. Mint mondta, sajnos sokan már nem lehetnek
velük azok közül, akik annak idején tevékenyen részt vettek a tér, a környezet kialakításában, így az ő emlékük előtt is
fejet hajtott.
Beke László polgármester a környebányaiak összefogása, segítő értékteremtése kapcsán így fogalmazott: Szent István
királyunk életével arra is tanított minket, hogy legfőképpen saját magunkban, az általunk elvégzett munkában bízhatunk.
Az ünnepi gondolatokat követően a jelenlévők a Hősi Emlékműnél helyezték el a kegyelet virágait.
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