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Ünnepeltek a széncsaták egykori hősei
Idén ünnepli fennállásának 34. évfordulóját a vértessomlóivárgesztesi Bányász Nyugdíjas Szakszervezet, amely a
megalakulása óta minden évben megünnepli a Bányásznapot. Így történt ez szeptember 7-én is, amikor a szervezet
helyi, várgesztesi, tagjai, valamint az oroszlányi, Mórpusztavámi és tatabányai társszervezetek képviselői gyűltek össze a somlói nyugdíjas székház udvarán felállított
sátorban.

- Felelősségünk, a hagyományok ápolása, hogy a fiatal generáció is emlékezzen a széncsaták hőseire, az apákra, a
déd- és nagyapákra, akikre büszkék lehetnek – fogalmazott
Imeli János.
A rendezvényen hagyomány, hogy emléklappal és ajándéktárggyal köszöntik a jubiláló szakszervezeti tagokat. Hatvanöt éve tag Molnár József. Hat évtizede Tóth László, Hámori József, Ménesi György, és fél évszázada Almási
Istvánné, Berecz József, Igari Béláné, Pém Margit, Pfiszterer
Józsefné, Pillmann Józsefné, Racsmány Mihályné,
Tromposch Györgyné és Dimitrov Péterné.
Az ünnepi emlékezést követően fehér asztalnál, Krüpl Attila ízletes gulyását elfogyasztva, a széncsaták felidézésével
telt a nyugdíjasz szakszervezet tagjainak péntek délutánja.
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VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Jubileumi játék a Várréten

A vendégeket Imeli János elnök fogadta és köszöntötte, aki
ünnepi beszédében felidézte a kezdeteket. Mint mondta,
máig vita van abban, hogy Vértessomlón, vagy Brennbergbányán kezdődött elsőként a magyarországi bányászkodás,
de az tény, hogy a helyiek már 1745-ben megkezdték a fekete arany kitermelését, míg a Nyugat-magyarországi településen csak évekkel később.
- Ma már csak emlékezünk, többek között a három szörnyű tragédiára, ami bekövetkezett a térségben. Tatabányán
1950-ben 81-en, 1978-ban 26-an, és a szomszédos Oroszlányban, Márkushegyen 1983-ban 37 bányász veszítette
életét – mondta.

III. Várgesztesi Lovagi Tenisztorna
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a Várgesztesi Önkormányzat és a várgesztesi Villapark közreműködésével az idei évben is megrendezte a Lovagi Játékok keretében az immár hagyományosnak számító lovagi tenisztornát.
Az esemény fővédnöke Popovics György a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke, védnökei pedig Rising Károlyné Várgesztes Polgármestere és Becker Balázs a megyei Tenisz Szövetség elnöke volt.
A Jeles sporteseményre 6 páros nevezését fogadták el. A párosok szerte a megyéből érkeztek (Kisbér, Tatabánya, Esztergom, Nyergesújfalu, Bábolna).
A résztvevőket korareggel a falu első embere Rising Károlyné és Sipőcz Attila a Villapark ügyvezetője köszöntötte.
A páros tornát végül a tavalyi címvédő kisbériek nyerték meggyőző játékkal Tapolcsányi Patrik-Sáhó Tivadar páros
személyében, 2. a Wünsch Lajos, Wünsch Attila (Tatabánya), míg 3. helyen a Scháffer Tamás, Scháffer Dávid (Tatabánya) páros végzett.

GESZTESI KRÓNIKA • Közéleti és információs havilap • Lapalapító és kiadó: Várgesztes Község Önkormányzata,
2824 Várgesztes, Arany J. u 47. • Felelős kiadó: Rising Károlyné 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.
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy az olvasói leveleket, reflexiókat rövidített formában, szerkesztve közölje.
Ezek az írások nem minden esetben tükrözik a szerkesztőség véleményét. A meg nem rendelt anyagok és hirdetések tartalmáért
a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Anyagokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. ISSN: 2062-5472

Tizedik alkalommal rendezték meg Várgesztesen a Lovagi
Játékokat, ami sokak szerint az utóbbi évek egyik legjobban szervezett és lebonyolított rendezvénye volt, amit bizonyít az a közel kétezer résztvevő, akik többek között Tatabányáról, Oroszlányból, Környéről, Vértessomlóról és
Szákszendről érkeztek az eseményre.
Már délelőtt is sokan voltak kíváncsiak a XVI. századi
fegyverek, ruházatok és felszerelések bemutatójára, valamint a hastáncos bemutatóra, a nagysátorban pedig vásári
játék szórakoztatta a gyerekeket.
Igazi világszám újdonsággal, első ízben láthatta a közönség
a Commarte Társulat produkcióját, ami során a zsonglőrszámok és a játékos, kutyás bemutató mellett, több méter
magasban végrehajtott, lélegzetelállító légtáncnak is tapsolhattak a nézők.
Délben hosszú menet indult a Várréten, élükön a magyar,
és a török vitézekkel, s nem utolsó sorban az erre az alkalomra udvarhölgynek és apródnak öltözött várgesztesi
gyerekekkel, majd a hagyományoknak megfelelően Rising
Károlyné polgármester köszöntötte a falu vendégeit.
Czunyiné Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője
és Popovics György megyei közgyűlési elnök beszédében a
település lakóinak összefogását méltatta, a protokoll ese-

ményt követően pedig igazi élmény nagyüzem indult be.
A gólyalábas Langaléta Garabonciások élményszámba
menő előadásukba a közönséget is bevonták, igazi vásári
komédiát rögtönözve, a legkisebbeket Pék Dudás Zsuzsi
mesebirodalma várta egész nap, a lélegzetelállító solymászbemutató során pedig a sasokkal, baglyokkal, sőt, egy keselyűvel is megismerkedhetett a nagyérdemű, de volt íjászat, ólomöntés, kalandpálya és kézműves vásár is a réten.
A nap legnagyobb érdeklődésével várt programjára időközben felkészültek a török és magyar csapatok, hogy hosszas
ágyúdörgést és puskaropogást követően megkezdődjön a
vártámadás, ami során a Gyulaffy László hagyományőrző
bandérium katonái és a Gölbasi Vitézi Egyesület harcosai
idézték fel a csatákat, de nem maradt el az ezt követő
„zoknicsatás” vártámadás sem – a fiatalok nagy örömére.

Kedves szervezők! Kedves segítők!
A X. Várgesztesi Lovagi Játékok lakossági közmegelégedettséggel, sikeresen zárult.
Ezúton is szeretném megköszönni mindenki segítő
támogatását!
Rising Károlyné polgármester
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Iskolapadba ültek
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Bányásznap Várgesztesen

Három megilletődött kis elsős diák
várta nyolc társával, hogy a várgesztesi tagintézményben megkezdődjön
az iskolai tanév.
Kemény Ilona tagintézményvezető köszöntötte a megjelenteket, akik között
ott volt Mosonyiné Hofer Szonja a
somlói anyaiskola igazgatója és Rising
Károlyné polgármester is.
A három elsős kisdiák mellett 4 másodikos, 3 harmadikos és 1 negyedikes
ült iskolapadba, első-harmadik és második-negyedik osztályösszevonásban,
tanulásukat pedig egy új pedagógus,
Körmendi Mária napközis tanító is
segíti.
Az önkormányzatnak köszönhetően
egyébként mintegy félmillió forintból megújult a Faluház mögötti játszótér, valamint teljesen új, kopásálló szalagparkettát fektettek le az elhasználódott helyett mindkét tanteremben.

Ünnepeltek a bányász
nyugdíjasok
Tizennegyedik alkalommal várták Oroszlányban a város és a környező települések nyugdíjasait a 68. Bányásznap programsorozatának nyitórendezvényére, amelyen a helyiek mellett a pusztavámi, vértessomlói és várgesztesi szakszervezeti tagok is együtt
ünnepeltek.
A széncsaták egykori hőseit Lazók Zoltán polgármester köszöntötte, aki beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy nemcsak
azokra kell emlékezni, akik a bányászat szerteágazó területein dolgoztak, hanem az egész szakmakultúrára, ami immár nem létezik
Magyarországon.
A szépkorúak délutáni kulturális programján fellépett többek között a Bányász Népdalkör és a Silhouette táncegyüttes, de volt operett és musical összeállítás is, valamint nagy sikerrel lépett színpadra a kecskédi sramlizenekar.

A sikeres öregedésért
2018. szeptember 4. a Sikeres Öregedésért Egyesület születésnapja. Ezt megelőzően a Várgesztesi Pilates Klub már elfogadta a Sikeres Öregedés Programját, abból a megfontolásból
kiindulva, hogy még többet tehetünk az egészségünkért, ha a tudatos testmozgás mellett a
tudatos táplálkozással és a tudatos stressz feldolgozással is foglalkozunk. Alapszabályban
az alábbi célokat és tevékenységeket fogalmaztuk meg:
A cél minél több emberrel megismertetni a Sikeres Öregedés Programot, azt a tudatos életmódot, ami a tudatos táplálkozáson, a tudatos
mozgásformákon és a tudatos stressz kezelési
technikákon alapul. Továbbá a társadalom humán és gazdasági erőforrásainak gyarapítása,
mivel a Sikeres Öregedés Program széleskörű
alkalmazásával csökkenthető az aktív munkaviszonyban lévő lakosság körében betegség
miatt bekövetkező munkavégző képesség romlás és korai elhalálozás, valamint az idősebb
korú lakosságnál a megbetegedések miatt bekövetkező hasznos emberi erőforrás kiesés.
Sikeres Öregedésért Egyesület, 2824 Várgesztes
www.sikeresoregedesert.hu, Dr. Tar József elnök, tarjosk@gmail.com T: 0634 493 842,
M: 0620 280 1337.
A háromtagú elnökség:
Dr. Tar József elnök
Béres Orsolya elnökségi tag
Menoni Gabriella elnökségi tag

Lakossági akaratot valósított meg tavaly az önkormányzat, amikor a helyi hagyományőrzőkkel együttműködve sikerült egy csillét a legtovább működtetett
márkushegyi bányából megszerezni. Ennek felhasználásával készült az az emlékhely, ahol második alkalommal gyűltek össze a falu lakói bányásznapi ünnepségükre.
Az ünnepség szónokaként Rising Károlyné polgármester többek között arról szólt, hogy mélységes
tisztelet jár azoknak, akik valaha naponta a mélybe
szálltak a recsegő-csattogó kasban, hogy az otthon
melegét, az ipar hátterét biztosító barnaszenet kitermeljék és sok-sok család megélhetését biztosítsák.
- Apukámat többször faggattam, hogy mondja el fél-e
amikor a mélybe száll? A válasz vagy kitérő volt,
vagy azt mondta: „nem gondolhatok a munkámra félelemmel, nem vonhatom el a figyelmemet ilyenre.
Persze, mindig abban reménykedek, hogy a lejárt sikt
után valamennyien épen hazaérünk családunkhoz.”
Ha a bányáról beszélt, mindig többesszámot használt,
mert az egymásra utaltság, a bizalom és közös munka esetén így természetes. Mély nyomot hagyott bennem, amikor a faszerkezetek, ácsolatok azon tulajdonságáról szólt, miként jelzi a veszélyt, milyen hang
felismerését tanították meg egymásnak a bányászok

– fogalmazott a falu első embere, aki így fejezte be
emlékezését: Az önkormányzat azzal fejezi ki tiszteletét egy kihalt szakma képviselői előtt, hogy az emlékhely közös létesítése, a kiállítás megvalósítása mellett
az iskolásokat a nyugdíjas bányászok kíséretében
évente a környék bányamúzeumban szállítja a falubusszal. Kérem, hogy tisztelettel gondoljunk valamennyi bányászra és azokra a bányász feleségekre,
akik az otthoni hátteret biztosították. Én naponta
megteszem.
Az ünnepi gondolatokat követően a hagyományőrzők helyezték el koszorújukat az emlékhely talapzatánál.

