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II. évfolyam 1. szám, 2021. április                                                 

Kedves Alsógallaiak, Kedves ABE tagok!

Az ABE vezetősége, a pályázati lehetőséget 
kihasználva elindított egy új kapcsolat tartá-
si formát, melynek segítségével tájékoztatni 
tudjuk az érdeklődőket az Alsógallai esemé-
nyekről, az ABE terveiről. Ezt a kapcsolattar-
tási formát „Alsógallai Hírharang” –nak  
neveztük el. Olvashatnak írásokat az egye-
sület csoportjaival, egyházi témával, a  
városrészt érintő témával kapcsolatban, 
amiket néhány fotóval is kiegészítünk.  
Szeretném felajánlani a lehetőséget, hogy 
ha valakinek megosztani való gondolata van 
Alsógallát érintő témában és írna egy cikket 
a soron következő kiadványunkba, keresse 
meg az egyesület vezetőségét. 

A jelenlegi egészségügyi helyzetben nem 
tudjuk megtartani a szokásos rendezvénye-
inket, így a közgyűlést is el kellett halaszta-
nunk. Amint a lehetőség ezt megengedi, 
meg fogjuk tartani. Ha valaki nem akar addig 
várni a tagdíj befizetésével, banki átutalás-
sal megteheti a 63300099-11073392 számú 
egyesületi bankszámla számra, vagy Galgán-
né Schlégl Ildikónak személyesen fizethet.

A COVID helyzet miatt a rendezvényes  
pályázatok helyett más lehetőségeket kap 
az egyesület, pl. tájház kialakítása a város 
által megvásárolt ingatlanon, illetve faluvégi  
kereszt felújítása, új állítása. 
A tájházra tavaly már sikeres pályázatot 
adott be a Német Önkormányzat és az  
Alsógalla Hagyományaiért Alapítvány,  
melyet az idén is megismételnek. Termé-
szetesen az ABE is pályázott de egy fela-
datra három pályázatot nem fogadtak el.  
Szerencsére Tatabánya vezetése nem  
hagyott magunkra és 2020 decemberében 
egy 5 millió forintos támogatást nyújtott a 
tájház tetejének felújítására. Jelenleg nagy 
erőkkel folynak a munkálatok, hogy nyár  
elejére a pályázati feltételeknek megfelelve 
a vállalt munkát elvégezzük. Sajnos az épü-
let, főleg a tető, rosszabb állapotban volt 
mint gondoltuk, ami csak a bontáskor derült 
ki. A faanyag jelentős részét cserélni kell. 
Hogy egy kis pénzt tudjunk spórolni meg-

  Tatabánya, Alsógalla

Alsógallai Baráti Egyesület éves összefoglaló
szerveztük a bárki által elvégezhető munkák, 
társadalmi összefogással való elvégzését. 
Önkéntes alapon sokan jöttek a házat kipakol-
ni, padlásról a vályogot lelapátolni, födémet 
– tetőt bontani, vakolatot verni, sittet horda-
ni. Az ABE internetes felületén rendszeresen 
megosztjuk és megköszönjük az elvégzett 
munkát, és ennek az újságnak a lehetőségét 
is kihasználva, további önkénteseket kérünk a 
még hátralévő feladatokra. 

Várjuk a jelentkezéseket emailben:
abe@gmail.hu, vagy 

telefonon +36 30 9793561. 
Pénzbeni támogatást is kaptunk már a tájház 
munkáihoz, melyet nagyon köszönünk. Ha egy 
magánszemély vagy egy vállalkozás így szeret-
né támogatni ezt a szép ügyet, megteheti a:
63300099-11073392 sz. egyesületi bank-
számla számra utalva, megjegyzésben kérem 
a „tájház” szót feltüntetni. 

Mostanában azt tapasztalni a világban, hogy 
nincs összefogás az emberekben. Vélemé-
nyem, ha egy személy vagy egy közösség nem 
akar tenni a saját  életének szebbé, jobbá té-
telért az nem érdemel támogatást. Alsógallán 
most azt látom, hogy van összefogás, segíte-
ni akarás, segítenek a táncosok, dalkörtagok, 
nyugdíjas klubtagok, egyesületi tagok, és akik 
nem tagok sehol sem, csak segíteni akarnak. 
Úgy érzem ezeknek az embereknek a támoga-
tásával, a Német Önkormányzat, az Alapítvány 
és az Alsógallai Baráti Egyesület meg tudja  
valósítani vállalását!
A tájház mellett, faluvégi keresztekkel is  
foglakozunk. A Német Önkormányzattal és az  
Alapítvánnyal összefogva pályázunk a Táncsics 
út 1. előtti kereszt felújítására, valamint egy 
új kereszt megvalósítására a régi temető he-
lyén. Az idei pályázatok úgy, mint tájházra, úgy 
mint keresztre, most kerülnek leadásra, majd 
az őszi számban beszámolok az eredményes-
ségről.
Remélem örömükre szolgál ez a „Hírharang” 
kezdeményezés és aktívan részt vesznek  
Alsógalla életében.

Üdvözlettel:              Schamberger János
ABE Elnök
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• Frank Márti
Nagyon nehéz egy 30 éves múltat lepergetni és érdemeit fel-
idézni.
Az Alsógallai Baráti Egyesület 1990-ben alakult meg. Frank 
György az elnök helyettese azt a megbízást kapta a baráti  
körben, hogy a német nemzetiségi hagyományokat keltse újra 
életre és ápolja.
1991-ben a nyugdíjas klub dalköréből és a hozzájuk csatlako-
zó, énekelni szerető alsógallaiakból megalakította az Alsógallai  
Német Nemzetiségi Dalkört, 1992-ben a Német Nemzetiségi 
Tánccsoportot. 
Folyamatosan bővült az országon belüli csoportok megismeré-
se, valamint külföldi kapcsolataink is alakultak. Annak idején egy 
évben átlagosan kb. 30 meghívása volt a kórusnak. Országon  
belül mondhatni nagy elismerésre tett szert a kórus. Országos 
minősítőkön mindig jó eredményeket ért el. Többször szerepelt 
a Budapesten megrendezett országos sváb-bálokon, az augusz-
tus 20-i ünnepségeken a Duna partján, ezt követően a „Szent 
jobb” körmenetén.    A múltnak képviselői az emlékek és ezek 
testesítik meg a köteléket, mely bennünket összefűz.

     „Őrizzük emlékeinket, gyűjtsük össze töredékeinket,
     nehogy végleg elvesszenek,
     s ez által is üresebb legyen a múlt,
     s kétesebb a jövő.”
                                            /Ipolyi Arnold (1861) akadémikus/

Kezünkben van egy töredéke az örökségnek, ez a mi múltunk, 
ezek a hagyományaink, Alsógalla megmentett valamit a tradí-
ció folytonosságát illetően, mert dalainkban, táncainkban van 
lerakva az egész múlt lelke.

• Schamberger János
Már fiatalon megszerettem az éneklést, mikor szüleimmel,  
rokonokkal összejöttünk egy családi ünneplésre vagy egy bálba, 
aminek előbb utóbb éneklés lett a vége. Sok éneket tanultam 
meg így. Ifjú koromban a nemzetiségi tánc mellett nem volt 
idő az énekkarra, de most, hogy „kinőttem” a tánccsoportból,  
ismét szívesen énekelek együtt anyukámmal és a dalos társakkal.  
Sajnos én is tapasztaltam, hogy egy-egy idős ember távozása-
kor egy-egy ének is távozott, mert nem írtuk le, nem mentettük 
meg. Nagyon jó és fontos dolognak tartom a régi énekek megőr-
zését, és remélem lesznek követőink a későbbiekben is. A világ 
halad előre, de a múlt értékeit tisztelni és megőrizni kell. Gratu-
lálok a 30 éves Alsógallai Dalkörnek! Kívánok a folytatáshoz sok 
örömet egészséget minden résztevőnek.

• Schamberger Jánosné 
1988-ban alakult a nyugdíjas klubos német énekkar. A vezetők 
Fogasi János és Amschl János voltak. Az első harmonika-kísé-
rő Fail Mihály volt, Ervin édesapja. Legelső maghívásunk Alen-
ből jött, az ottani templomi kórustól. Ez 1993 szeptemberében 

Alsógallai Német Nemzetiségi Énekkar

volt, erre az alkalomra egyesült a templomi és a német énekkar.  
Mi énekeltük a misét. Kis József doktor volt a harmonikásunk. 
A német énekkar első művészeti vezetője Börgöndi Ödönné Er-
zsike volt. 1995-ben Neukum Jánosné Magdika vette át a dalkör 
irányítását és közel 20 évig vezette azt.

Mellettem többen is tanulták a sváb tercet. Kerekes Ágnes  
doktornő már a templomi énekkarban is altos volt. Ügyes  
tanítvány volt Hajdúné Takács Gizike, Kovács Marika, az unokám, 
Anettke, de a legügyesebb és kitartóbb Hegedűs Ildikó volt. Ő 
most tudja kamatoztatni a tudását a zenekarban, ahol énekli 
a sváb tercet. Harmonikás kísérőink voltak kis Zsolti, aki szíve-
sen jött velünk, mi is szerettük őt. Sokáig volt velünk és kiváló  
harmonikás volt Czitrovszkiné Nagy Zsuzsika. Mellette harmoni-
kázott az unokám, Schamberger Péter, sokat tanult Zsuzsikától. 
Ugyancsak nagyon jó zenész és egy ideig kísérőnk volt Kossela 
Kitti. Most ismét Kis doktor van velünk.
Valamikor sok meghívásunk volt, sokat utaztunk, nevettünk, 
énekeltünk. Jókedvű volt a társaság. A lányok süteményt  
hoztak a fiúk bort, kávét. Virágné Gizike, hirtelen kanyarnál a 
Kovács Miki ölébe szervírozta, aki legközelebb viharkabátba öl-
tözött kávézás előtt. Alen mellett fekvő Stadtallendorffal is volt 
kapcsolatunk. Ők is szívesen voltak nálunk, de ez már csak emlék.

• Schlégl Jánosné
1992-ben költöztünk be a házunkba Alsógallán. 1992 óta vagyok 
tagja a dalkörnek. Az én családomban mindenki zenész volt. 
A Léber nagypapám volt a József Attila Művelődési háznak  
valamikor az igazgatója. Ha ő vigyázott rám, akkor az volt a prog 
ram, hogy a papa hegedült én meg énekeltem.
Ha a Frank papáéknál voltam a fúvós „szívküldi” műsort „köte-
lező” volt hallgatni a rádióban. Ott is énekeltünk, meg a nagy-
mamámmal táncoltunk. Az apukám dobolt, én zongorázni ta-
nultam.Úgyhogy nem csodálkozom, hogy 30 éve járok énekelni.

• Virágné Schlégl Ágnes - Virág Csaba
1998-tól énekelek az Alsógallai énekkarban. Szüleimmel két 
lányommal, akik utána táncpróbán vettek reszt, szintén a  
kultúrotthonban. A pénteki nap elmaradhatatlan része volt, 
hogy elmenjünk a próbára. Ezt nem kötelességből tettük,  
hanem a kis énekkari csapat olyan volt és most is az, mint egy 
kis család. Nagyon sokat tanultam a régi „öregektől”. A sváb 
nyelv kiejtését, maga a dallam, ritmus megtanulását. Sokfelé 
jártunk a csoporttal. Régen szinte minden szombaton a nemze-
tiségi ruhát öltöttük magunkra és büszkén, jó kedvvel mentünk 
fel a színpadra, hogy dalainkat előadjuk.

• Kiprich Marika
A népdal-szeretet margójára
Az első emlékek németül sejlenek … 
Majd édesanyám csodaszép énekhangja, ahogy a templomban 
rácsodálkoztam … 
Vasárnaponként a nagypapámnál összejött a mise után a falu  
apraja - nagyja  – mert ő nagyon nehezen mozgott – sokszor fa-
kadtak dalra. A nagypapa összeírta egy füzetben a dalszövege-
ket. Mindig élmény volt, amikor később az énekkar ezeket az 
énekeket énekelte, melyek nekem már ismerősen csengtek.
Megtiszteltetés volt számomra, amikor én is meghívást kaptam 

A  jubiláló Német Nemzetiségi Énekkar  tagja-
inak örömteli visszaemlékezései, apró, vidám 
szösszenetek, 1991-2021...

többedmagammal az énekkar soraiba. Meglepetést okozott, 
hogy „tercelni” is tudok! Nagypapa énekes könyve is előkerült 
és nem egy nótát vettünk fel belőle a repertoárunkba.
Nagyon jó társaság talált egymásra az énekkar tagságának sora-
iban, akik egymás társaságát is szerették az mellett, hogy szíve-
sen is énekeltek együtt.
Mennyi csodás, vidám és nem utolsó sorban sikeres együtt  
töltött óra … 
És mindig azt érzem közben, hogy otthon, az enyéim között  
vagyok …  

• Virág Béláné Gizike
Amikor először ment a dalkör Aalenbe, nagyon jól éreztük  
magunkat. Utunkat sikeres szereplés kísérte, vidám hangulat 
jellemezte. Ezek mellett életre szóló barátságok is kötődtek.  
Mi, egy velünk egykorú házaspárral kerültünk nagyon szoros 
kapcsolatba, ami még a mai napig is tart. Köszönöm a dalkörnek 
ezt a barátságot, a sok szép éneklést!

• Frank Ferencné Margit  
Hol a piros zacskóm?
Évekkel ezelőtt egy Duna-menti településre kapott a dalkör 
meghívást. Jó hangulat volt már a buszon odafele is, a kötelező  
„dallamvizet” is elfogyasztottuk. Egy általános iskolában biz-
tosítottak a vendéglátók öltözési lehetőséget, majd a sikeres  
fellépés után egy kerthelységes vendéglátóipari egységben – 
közel az iskolához – megvendégeltek bennünket. Jó hangulat-
ban ettünk-ittunk, jókat beszélgettünk, majd indultunk volna 
haza. Gyuri próbálta a csapatot a buszhoz „invitálni”. Mikor már  
mindenki a buszon ült, Ervin elkiabálta magát, „kinél van a  
piros zacskóm?” Értetlenül néztük, hiszen az iskolából elhoztunk  
mindent, de Ervin állította, hogy a piros zacskóját – benne a  
kulcsaival – a fogasra akasztotta. Sajnos időközben az iskolát 
bezárták. Nagy nehezen kinyomoztuk, hogy az iskola kulcsa egy 
„szemüveges idős néninél” van, aki most az esti misére ment. 
Ervin lélekszakadva rohant a templomba, s ott várta az igazi 
meglepetés! Minden második nénin szemüveg volt! Elgondol-
kodott, most, hogy válassza ki azt, akinél az iskola kulcsa van? 
Mivel kis településről van szó, hamar útbaigazították.
Az egész busz Ervinre és a „piros zacskójára” várt. Nagy örö-
münkre megkerült Ervin és a zacskója, ami utólag kiderült,  
„sárga zacskó” volt, igaz piros betűkkel! Azt még a mai napig 
nem tudtuk megfejteni, hogy az otthoni összes kulcsát miért 
hozta a szereplésre? Az eset óta az utolsó „átöltöző” tüzetesen 
átnézi az öltöző helységet, nehogy valami elvesszen!
Úgy gondolom, hogy Ervin nélkül a dalkör „szegény” lenne.  
Minden alkalommal jó hangulatot hoz a csapatnak, mondhat-
juk, hogy „igazi mókamesterünk”, a jó hangjáról nem is beszélve.

• Fail Ervin
Az első minősítőn, Környén is már nagyon meg voltunk szeppen-
ve, ehhez képest arany minősítést kaptunk. 
A legmeglepőbb minősítő azonban Budakalászon volt. Amikor 
megérkeztünk, már szép számmal próbáltak a csoportok a kü-
lönböző helyiségben. Ahogy elhaladtunk mellettük teljesen  
ledöbbentünk, mert olyan profi bemelegítő hangok ütötték 
meg a fülünket, hogy összenéztünk és azt kérdeztük egymástól, 
mi mit keresünk itt. Szinte futószalagon mentek egymás után fel 
a színpadra a különböző csoportok. Majd egyszer csak minket  
szólítottak. Úgy mentünk fel, mint a riadt kisnyulak. Végül a leg-
nagyobb meglepetésünkre mi hoztuk el az aranyat.                

• Hubert Ferenc - Gizi
Nagyon örülök annak, hogy ennek az énekkarnak a tagja lehe-
tek. Jó érzés tölt el amikor azokat az énekeket énekelhetem, 
amiket az őseim is énekeltek. Úgy érzem ezzel tiszteletemet és 
köszönetemet fejezhetem ki nekik. Valószínűleg az énekkarunk 
nagy többsége így van ezzel. Ezért ilyen jó ez az énekkar.

• Mészáros Dezső - Ani
Mezőfalvára szüreti rendezvényre kapott meghívást énekkarunk 
és szenior tánccsoportunk. Autóbuszunk a megbeszéltek szerint 
pontosan indult. Útközben régi szüreti szokásokról beszélget-
tünk, rég nem énekelt dalokat elevenítettünk fel, tréfálkoztunk. 
A nagy távolság ellenére, nagyon rövidnek tűnt az utazással  
eltöltött idő. Megérkezésünkkor a szívélyes fogadtatás után,  
házigazdák elmondták a rendezvény forgatókönyvét. Népvise-

letbe öltözés után az iskolából elsétáltunk a közeli faluházhoz, 
ahonnan a szüreti felvonulás indult. Csoportunkat lovaskocsira 
ültették, ahol sörpadokat és műanyag kerti székeket helyeztek 
el. Szorongva, egymáshoz préselve fértünk el. A hideg őszi szél-
ben fogatunk lovai gyakran meglódulva, szaporán szedték lábai-
kat, a súly ellenére a padok és székek magasra ugráltak a kocsin. 
A lovakat valószínű a másik kocsin utazó Schneider zenekar han-
gos zenéje zavarta meg.
A felvonulás végén, a hidegtől dermedten szálltunk le a szekér-
ről. Fogathajtónk azonnal táncba hívta néhány hölgy tagunkat. 
Egyéni koreográfiája mosolyt csalt az arcokra, és tapsot kapott 
a körülöttük állóktól.
Örömmel mentünk a meleg terembe, ahol a közönség már  
gyülekezett. Műsorunk tetszést aratott, nagy tapssal köszönték 
meg. Az esti bálon is Schneiderék szolgáltatták a zenét, amelyen 
mi már nem vettünk részt, elköszöntünk a vendéglátóktól, mert 
a hosszú hazaút még előttünk állt.
Útközben, a nap eseményeit elevenítettük fel, sok humorral  
fűszerezve.

• Hegedűs Miklós
Én már gyerekkoromban is szerettem hallgatni mikor a felnőttek 
németül, illetve svábul énekeltek. Az a dallamvilág, amivel ez 
a kultúra rendelkezik az én szívemnek lelkemnek mindig ked-
ves, és örömmel hallgatom. Istennek és a sorsnak hálás vagyok, 
hogy én is részese lehetek ennek a kultúrának az ápolásában. 
Ez által sok jó embert megismerhettem, és az együtt éneklés 
öröme leírhatatlan érzéseket és érzelmeket váltanak ki belőlem. 
Nekem az a véleményem, hogy ezeket a régi dalokat nem elég 
a fülünkkel hallgatni, hallani. A szívünkkel is meg kell hallani azt 
a szépséget, amit ezek a dalok mondanak nekünk. Nagyon egy-
szerű! Én a fülemen keresztül, a szívemmel hallgatom az őseink-
től megismert népzenét.

• Horn-Schamberger Anett
Emlékszem tizenévesen, mikor táncpróbák előtt elkezdtünk 
Ágikáékkal énekkarra járni. A fellépések Erksdorfban, Aalenben 
és Magyarországon. Milyen jó volt. Akkor még nem is gondolt 
bele az ember, hogy milyen szerencsés, hogy nagyszüleivel eny-
nyi produktív időt tölthetett együtt. Sok szép emlék, az életünk 
fontos fejezete. 

• Virág Detti
Gyerekkorom óta járok a dalkörbe és a tagjai mára olyanok  
lettek számomra, mint a családom. Nagyon nehéz kiemel-
ni a sok élményből egyet, hiszen minden fellépés más és más  
emlékeket idéz, minden fellépés alkalmával „hazavittünk” vala-
mit. Rengeteg nevetés kísérte ezt a 30 évet, amihez sokat tett 
hozzá a tagok jó kedve és egymás iránti szeretete. Mindig, mi-
kor megkérdezik, hogy miért szeretek a dalkörbe járni, eszem-
be jutnak a hosszú utak a buszon. Hangos nevetés és éneklés  
kísérte minden utunkat, emellett pedig mindig volt egy-egy tag, 
aki a jókedv mellett süteményt, kávét, bort, pálinkát stb. hozott 
magával, fokozva vele a hangulatot. Emellett ott van az a renge-
teg barát és ismerős, akikkel a fellépéseken ismerkedtünk ösz-
sze. Sok-sok dalkör van, akikkel jó kapcsolatot ápolunk mind a 
mai napig. Mégis, ha egy emléket kell kiemelnem, az az utolsó  
soproni út lenne. Fantasztikus nap volt, de legjobb az esti  
egymásra találás volt. Eleinte a szobákat összekötő helyiség-
ben gyűltünk össze és nevettünk sokat. Olyan jó volt mindenki-
nek a kedve, hogy még Zsuzsi és Magdi néni is velünk ültek és  
nevettek. Ha mind ez nem lett volna elég, megismerkedtünk 
a Győri dalkörrel, akik a nevetésünket hallva meginvitáltak a  
saját szállásukra és ott folytattuk a bulit. Egész éjjel meséltünk és  
„buliztunk”. Már hajnalodott mire mindenki aludni ment. Sopron 
azt hiszem mindenki számára szép emlék marad, hiszen annyi  
minden történt egy este alatt. Mind a mai napig szóba kerül 
a beszélgetések során. Sopron ugyanolyan jó emlék marad  
mindenki szívében, mint Tolna, Aalen, Tarján és Várgesztes.
Nagyon hálás vagyok, hogy tagja lehetek ennek a közösségnek 
és remélem még nagyon sok évig leszünk együtt.

• Hegedűs Ildikó
Tinédzser korom meghatározó része volt, hogy a dalkör tagja  
voltam. Otthon mindig hallgattuk a sváb, meg a fúvós zené-
ket. Apa sokat mesélt a gyerekkori élményeiről, felmenőinkről.  
A dalkör elindított engem is a sváb hagyományőrzés útján.  
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Rengeteg élmény, emlék fűz hozzá. Sose fogom feledni a tol-
nai utakat, aaleni kiruccanásunkat. Rengeteg barátság kötődött  
kisebbekkel, korombeliekkel, idősebbekkel egyaránt. Mindig 
vártam, hogy hosszú busz útra menjünk, nagyon szerettem hall-
gatni az idősebbek bolondozásait, haza fele énekeit. Hatalmas 
öröm számomra, hogy fuvola játékommal többször gazdagít-
hattam a dalkört, örök emlék, mikor egy tarjáni fellépésen én 
vezényelhettem. Kipróbálhattam magam a szopránoknál, de a 
nekem való hely az altban, Erzsi néni mellett volt. Hálás vagyok 
neki, hogy elindított a tercelés útján, hogy megtanította a Chris-
kindl-t, melyet, ha meghallok, feltörnek az emlékek, mikor én 
lehettem Gabriel, bátyám Szent József. Hálás vagyok, hogy több, 
mint 10 évig aktív tagja voltam a dalkörnek, mely elindított egy 
úton, ami fontos része lett az életemnek. Hálás vagyok, hogy 
ma is gondolnak rám, szívesen látnak, ha segíteni megyek. Hálás  
vagyok, hogy nem csak Édesapámmal és Édesanyámmal lehet-
tem együtt a színpadon, hanem férjemmel is. Bizakodó vagyok, 
hogy majdan a Fiammal is öregbíthessük Alsógalla, a Dalkör  
hírnevét.
Hálás és büszke vagyok, hogy ennek a közösségnek a tagja le-
hettem!

• Klauszné Kati
 Das Leben ist ein Spiel
Csak érzelmi kötődésem van a magyarországi német nemze-
tiséghez, genetikai nincs. Néha férjemet jellemezte e népcso-
portnak az összes sajátossága. Szorgalmas, dolgos, becsületes, 
környezetére igényes, precíz, családszerető, becsületes, sajátos 
mentalitás. Valamikor régen, 53 évvel ezelőtt e tulajdonságok 
miatt is választottam őt egy életre.  
Halála után nehezen találtam a helyem. A dalkör akkori vezetője, 
Neukum Jánosné, Magdika hívott 2018 februárjában, ismerősök 
közé. A dalkör tagjai segítőkészen fogadtak, hiszen a repertoár-
ból csak néhányat ismertem. Nyelvi nehézségeim nem voltak,  
hiszen aktív koromban német nemzetiségi óvónő végzettsége-
met is hasznosítottam.  
A próbák, az éneklés, a zene kiragadott a magányból, jól érezt                                                       
em magam. A környékbeli szereplések során mindig találkoztam 
volt kolléganőkkel, régi, kedves ismerősökkel. Igazi nagy élményt  
jelentett számomra 2019. december 6-án Tatán, a Német Nem-
zetiségi Múzeumban előadott Christkindl-Spiel, hiszen anyu-
kaként átélt, régi, kedves emléket elevenített fel. A fiam 20  
hónapos volt, amikor Szenteste előadták nálunk ezt a dramati-
kus játékot. A fiatalságomat, szép karácsonyi, családi emléket 
hozott vissza. Kár, hogy ma már ez a templom falai közé szorult 
vissza.

• Csánk Lászlóné ,,Marika,,
A szüreti felvonulást minden évben nagyon izgatottan vártuk. 
Szeptember hónap kicsit kiszámíthatatlan, de általában szeren-
csénk volt és jó időben fogadhattuk a vendégeinket. Ilyenkor 
mindenki kivonult az utcára és kíváncsian várta az arra sétáló 
embereket. Az utcán megterített asztalon a házi sütemények 
és az italok kínálatával hívtuk egy történet meghallgatására 
az egybegyűlteket. Mindenki szívesen megállt, fogyasztott és  
mesélt. Itt nagyon fontos volt, hogy mindenki türelmesen,  
vidáman beszélgessen és tisztelettel hallgassa a másikat. A fel-
vonuláson a falu apróságai is részt vettek. Az óvodások gyönyö-
rű egyenruhában kezdték meg a felvonulást, követték őket a 
nagyobb táncosok majd végül az énekkar is elvonult velük a falu  
végére, ahol egy óriási sátor várta őket. Itt meleg ételekből 
lehetett választani, sült kolbász, virsli rántott hús, sült hús, ki mit kívánt. 
 A jó hangulatot egy zenekar biztosította miután a meghívott 
táncosok és énekkarok előadták műsorukat. Hajnalig szóló bá-
lokat tartottunk és nagyon sokat táncoltunk. Mindenki szereti 
ezeket a Hagyományőrző csodás összejöveteleket. Örülnénk, ha 
a mai fiatalok tovább vinnék a réges-régi hagyományokat.

• Hecsei Gyöngyi
Az egyik kolléganőm invitálására jöttem el pár alkalommal a 
dalkörbe, akitől nagyon sokat tanultam és mindig mellettem 
állt. Rendkívül örültem a meghívásnak, hiszen énekelni nagyon  
szeretek. Megtiszteltetés számomra, hogy befogadtak a kö-
zösségbe, rengeteget tanulok a dalkör tagjaitól. Hálával tölt el, 
hogy itt lehetek!
Azt gondolom, hogy hatalmas kincs, ha van egy közösség, ahova 
tartozhatunk!

• Sárkányné Krisky Mari
Ismeretlenként kerültem Tatabányára. Szeretem a város tisz-
ta levegőjét, kerékpárútjait, a Gerecse és a Vértes közelségét.  
Szülőhelyemen sváb-ajkú lakosság élt és él ma is.
Kerestem, rábukkantam a József Attila Művelődési Házra, ahol 
a sváb közösség énekkara és tánckara található. Összejárnak,  
őrzik a sváb hagyományokat, ápolják, tanítják és tovább is adják.  
A vezetőjük és a közösség is úgy érzem befogadott. Családias  
légkörben vagyunk együtt Mindig nagy örömmel mentem és 
megyek, kifejezettem jól érzem magam.

• Dr. Kis József – Dr. Kerekes Ágnes

     „… Mindenik embernek a lelkében dal van,
    És a saját lelkét hallja minden dalban
    És akinek szép a lelkében az ének,
    Az hallja a mások énekét is szépnek…”

                                        /Babits Mihály/
30 éve péntek délután nem tudtam vadászni menni. Énekpró-
ba volt, harmonikacipeléssel. Egy éve mehetnék pénteken is  
vadászni, nem teszem…
A lelkem cipelem, telis tele sok szép emlékkel.
Erzsi Néni biztos, szép énekét hallom, Márti kedves mosolya  
bátorít, könnyet csalva szemembe a karácsonyi együttléteken.
Hédi kínosan vigyáz a dalok ritmusára, igaz nem szereti a  
felső é-t.
Gizi néni most találja meg az ezelőtt kettővel énekelt dal kottáját….
Ervin vigyáz Hubert Ferire, aki még így is lekési a hazainduló 
buszt. Margit minden alkalommal ellenőrzi, elég zselé van-e a 
hajamon, de a „Molnárt” hallani se akarja.
Anikó hősiesen küzd a sváb kiejtéssel, Ági óvónői rutinnal segí-
ti…Hegedűs a háztető helyett a hátsó sorban  elnyom egy-egy 
poént nagy lelki nyugalommal.
Gyuri már nem inti atyai szigorral csintalan népét,- Jani majd be-
lejön. Magdi néni sok éven át csiszolta énekünket, most Matild 
teszi ezt nagy szorgalommal, gyakori transzpozícióval.
Szent Gál apát is letette  az oltárképen kezéből a lúdtollat, ami-
kor meghallotta szép régi énekeinket.
Rohanó tájak buszaink mellett, bejártuk Tolnát, Baranyát, Gesz-
test, Aalent……
Lelkünk dalai az elmúlt 30 évben együtt nagyon szépen szóltak!

• Kiprich Iluska
Olaszországban voltunk kirándulni baráti közösséggel és egyik 
este a tengerparton spontán éneklésbe kezdtünk, az ott sétáló 
emberek örömére.... Nagyon jóleső érzés volt, hogy megmutat-
hattuk az „idősebbektől tanult sváb nótákat, amit majd remé-
nyeink szerint mi is továbbadunk az ifjabb nemzedéknek.

• Papné Tisch Matild
Az Alsógallai Baráti Egyesület részeként működik az Alsógallai 
Német Nemzetiségi Dalkör.
Célunk a hagyományőrzés, a közös, jókedvű éneklés, melyet 
gyakran megosztunk elsősorban a helyi közös ünnepeinken.  
Májfaállítás, Pünkösd, szüret, búcsú, Szent Márton nap, kará-
csony, és egyéb kulturális rendezvények alkalmával.
Fontos számunkra, hogy az összegyűjtött helyi német népdalok 
és egyházi énekek fennmaradjanak az utókor számára. Felada-
tunknak érezzük, hogy megörökítsük és továbbadjuk nemzeti-
ségi dalkincsünket.
Szívesen fogadunk meghívásokat és még nagyobb örömmel 
 látunk vendégül más dalköröket.  Ezek az alkalmak találkozások 
olyan közösségekkel, melyek hozzánk hasonlóan őrzik szüleink, 
nagyszüleink, elődeink – számunkra – gyönyörű „anyanyelvét”, 
zenei dallamvilágukat, táncukat, hagyományaikat.
Ilyenkor szárnyal az ének, megmozdul a láb, az emberi szív  
kinyílik, befogad, …… összetartozunk!

Mindenkit, aki szeret és tud is énekelni, tárt karokkal várunk! 
Légy bátor, gyere, tartozz közénk! Csak együtt tudjuk meg-
menti – és nem elveszni hagyni – ezt a hatalmas ajándékot!
Próbáik nyilvánosak, minden héten pénteken 18 órától tartjuk 
a József Attila Művelődési Házban.

Várunk benneteket nagy örömmel és szeretettel!

Alsógallai Német Nemzetiségi Óvoda

Az Alsógallai Óvoda 1950-ben kezdte meg működését. Kezdet-
ben Dózsa György Napköziotthonos Óvodának hívták, Az óvo-
da vezetője Dörömbözy Árpádné, Margit néni volt. 1991-ben 
jött az ötlet az óvoda névváltoztatására. Mivel az intézmény 
helyileg Alsógallán található, ezért az Alsógallai Óvoda elne-
vezést kapta. Az alapfeladatok ellátásán kívül megkaptuk és 
felvállaltuk a német nemzetiségi feladatok ellátását is. A ha-
gyományápolásnak és a német nyelv ápolásának egyik kiemel-
kedő alakja volt Szabadkainé Szántó Andrea óvodapedagógus 
kollégánk (2007-ben sajnálatos módon elhunyt), aki elsőként 
szerezte meg a német nemzetiségi óvodapedagógusi végzett-
séget. Már ebben az időszakban is nagyon jó volt a kapcsola-
tunk az Alsógallai Baráti Egyesülettel. Felkérésükre rendszere-
sen jártunk a faluba a gyerekekkel különböző rendezvényekre. 
1998-ban óvodánkat összevonták a Felsőgallai Német Nemze-
tiségi Óvodával, melynek vezetője Prekob Gézáné volt. 2008-
tól új óvodavezetőnk Barnafiné Fenekes Krisztina, aki igazán 
szívügyének tekinti, hogy a 2 óvodában hasonló színvonalú 
munka folyjon. Egyre több óvónő szerzett nemzetiségi végzett-
séget.

Jelenleg 3 vegyes csoporttal működünk, 5 német nemzetiségi 
óvónővel és 3 dajkával. Nevelőmunkánkat 2 pedagógiai asz-
szisztens is segíti.

Régi arculatához képest intézményünk nagyon sokat változott, 
fejlődött, szépült. Ez egyrészt az itt dolgozók munkájának és 
összefogásának köszönhető, de sok külső erkölcsi és anyagi se-
gítséget is kaptunk szülőktől, képviselőktől. Ezúton szeretnénk 
megköszönni a sok-sok anyagi támogatást és elismerő szavakat 
dr. Kancz Csabának és Schmidt Csabának, akik Alsógalla képvi-
selőiként rendszeresen támogattak, támogatnak minket. 
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Óvodánk Örökös Zöld Óvoda. Kiemelt feladatunk a környezet-
védelmen kívül a német nemzetiségi hagyományok, a német 
nyelv megismertetése, megszerettetése a gyerekekkel. Óvo-
dásaink jelentős része a faluban lakik. Jelenleg is nagyon jó a 
kapcsolatunk az Alsógallai Baráti Egyesülettel, a József Attila 
Művelődési Házzal és a Tatabányai Német Nemzetiségi Ön-
kormányzattal, melynek elnöke Horn-Schamberger Anett és 
két tagja, Viszlóczki-Stefán Renáta és Perle Gabriella óvodánk 
dolgozói. Ezen partnereinkkel kölcsönösen segítünk egymás-
nak a feladatok megoldásában. Tevékenyen részt veszünk a 
falu jelentősebb ünnepein: Szüret, Karácsony, Pünkösd, Bará-
ti Egyesület éves beszámolója és Farsang, Húsvéti locsoló bál 
(szülők részvételével). Együttműködünk a Művelődési házzal 
programok, játszóházak lebonyolításában, pl. Mikuláskor, Hús-
vétkor stb. 

Saját hagyományaink, ünnepeink is vannak. Ilyen például a 
Márton nap. Minden évben ezen a napon sötétedés után a 
szülőkkel közösen, énekelve, világító lámpásokkal átsétálunk a 
Bem József utcai templomba, ahol valamelyik csoport gyerme-
kei eljátsszák Márton történetét. Az ünnep fényét a templom-
ban az Alsógallai Német Nemzetiségi Énekkar által előadott 
néhány csodálatos dal emeli.

Délután lehetőség van német nemzetiségi tánc tanulására és 
játékos német foglalkozásokon való részvételre is. Az itt „ta-
nultak” kiegészítik és tovább vezetik a délelőtti tevékenysége-
ket, a délelőtt „elsajátított” ismereteket.
Sok német verset, dalt, rövid meséket, játékokat tanítunk, ta-
nulunk. Nagycsoport végére a gyerekek jelentős része „passzív 
tudásra” tesz szert a német nyelv terén. Tudnak kérni, meg-
köszönni, köszönni, bemutatkozni. Ismerik a jelüket és társaik 
jelét, a színeket, állatok és növények nevét stb. Passzív szó-
készletük gazdag. 
Óvodánk rendelkezik Alapítvánnyal is. Ez a „Spielerisch De-
utsch-Játszva németül Alapítvány”. Erre gyűjtjük a szülői és 
egyéb támogatásokat, az SZJA 1 %-t.
Folyamatosan keressük azt a céget, mely örökbe fogadná 
óvodánkat. Reméljük, hogy ez az „álom” hamarosan teljesül.
A kialakult vírushelyzet miatt sajnos az elmúlt 2 tanév elzártan 
a külvilágtól zajlik, de ebből a gyerekek szerencsére nem sokat 
éreznek. A légkör, a hangulat változatlan.
Az év folyamán az óvodában, szűk körben valósítottuk meg 
azokat a programokat, amiket eddig a faluban, illetve a szülők 
részvételével tartottunk. Először szüreteltünk. Énekes felvonu-
lás az udvarra és az udvaron, a kerítésre felkötözött szőlőfür-
tök levágása, kosarakba gyűjtése, mosása, szemezése és végül 
préselése volt a program. A végén pedig jóízűen elfogyasztottuk 
a mustot. A szüreti mulatságot énekkel, táncokkal zártuk.

Másik hagyományos ünnepünk a nagycsoportosok ballagása 
és az utána következő évzáró és kerti parti, mely nagy népsze-
rűségnek örvend a családok körében.

Járunk a gyermekekkel minden télen korcsolyázni is. 
Az ősz folyamán készítettünk csalamádét, sütöttünk almás  
pitét, kóstoltunk sütőtököt is.

Az őszi munkálatok elmaradhatatlanok minden évben, közben 
pedig mindig jut idő mókázásra is. 

December elején a Télapó érkezését vártuk. A gyerekek nagyon 
készültek rá. Sokat törtük a fejünket, hogyan tudnánk emléke-
zetessé tenni e napot annak ellenére, hogy a Télapó nem jöhe-
tett be az épületbe. Sok-sok beszélgetés előzte meg e napot. 
Szerencsére a gyerekek már nagyon jól megértik és tolerálják 
a járványhelyzet miatt szükséges intézkedéseket. Így senkinek 
nem okozott csalódást, hogy a „nagyszakállú” csak az udvarra 
érkezett és a csoport nyitott ablakai előtt állva beszélgetett a 
gyerekekkel. Mielőtt megérkezett, voltak olyan gyerekek, akik 
zörgést, csengetést hallottak a tető felől. „Most érkezett meg 
a rénszarvasszán a tetőre!” Míg a Télapóval beszélgettek, az 
ajándékok a szekrényekre kerültek, ahová a Mikulás segítői, a 
„manók” rakták azokat. Nagy volt az öröm.

Következő ünnepünk a novemberi Márton nap volt, ami eddig 
hagyományosan délután, sötétedés után, a szülőkkel együtt 
énekes vonulással történt. Most mindenki a saját csoportjá-
ban vonult, énekelt, táncolt. Előtte való nap már készültünk a 
nagy napra. Közösen gyúrtuk, szaggattuk, sütöttük, töltöttük 
meg lekvárral a szív alakú linzereket, a „szeretet” süteménye-
ket. Hogy a sötétség illúzióját megteremtsük (a világító lámpá-
sok így érvényesülni tudtak) lehúztuk a redőnyöket a csopor-
tokban. Elmeséltük Márton történetét, legjobb barátunkkal 
elfeleztük a szeretetsüteményt. Az erről készült fényképeket 
az óvoda internetes oldalára feltöltve a szülők is részesei le-
hettek e bensőséges ünnepségünknek.
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A karácsony hasonlóképpen szülők, vendégek nélkül, csopor-
ton belül zajlott. Reggelre a „Jézuska” meghozta a feldíszített 
karácsonyfákat, majd a tornatermi játék ideje alatt az ajándé-
kok is megérkeztek a fa alá. Volt közös sütizés, sok-sok játék és 
jókedv. Ellátogattunk az új Alsógallai Betlehemhez is.

Február elején Gyertyaszentelő napján vártuk, hogy a med-
ve –barlangjából kibújva– milyen döntést hoz: kint marad-e, 
vagy visszabújik. Szerencsére aznap borús volt az idő, így re-
méljük, hogy a medve jövendölése megvalósul és hamarosan 
megérkezik a tavasz. Ezen a héten medve hetet tartottunk a 
csoportokban. Medvés dalokat, verseket, meséket hallhattak 
a gyerekek magyarul és németül, medvetalp sütit készítettünk.
Volt sok játék, móka és kacagás: torna a macikkal, akik a hé-
ten akár az óvodában is alhattak, gumibogyó szörp kóstolás 
a gumimacik után szabadon, utána kenguru labdával ugráló 
verseny, méz és málnalekvár nyalogató verseny ( a nagyoknak 
nehezítve, hátra tett kézzel )stb.

Nagyon jó kis hetet zártunk.
Február közepén tartottuk szintén csoportonként a farsangi 
mulatságot. Már reggel jelmezben érkeztek a csoportba a gye-
rekek. Volt diszkó diszkólámpával, táncház, fánkevő verseny és 
más játékok apró jutalmakért, zsákba macska (szülői felaján-
lás), sütizés. Hogy a megszokott sorsjegy-húzás ne maradjon 
el, minden kisgyerek választhatott egy tombolát, majd a hozzá 
tartozó játékot a szelvényen szereplő számok párjának megke-
resésével találta meg. Az azonos számok megkeresésében az 
óvó nénik és dadus nénik segítették őket. A megnyert játékot 
természetesen mindenki haza vihette. Ezúton is külön köszön-
jük a szülőknek a felajánlásokat.Az ünnepek után a január is tartogatott meglepetést. Hosszas 

várakozás után, a gyerekek legnagyobb örömére végre leesett 
a hó! Sok időt töltöttünk az udvaron, hógolyózással, hóember-
építéssel, csúszkálással. Még hóember szépségversenyt is ren-
deztünk. Sajnos hamar el is olvadt a hó. 

Bár sok-sok közös program elmaradt (kirándulások, fellépés a 
faluban a hagyományos szüreti mulatságon, Márton nap a Bem 
József utcai kistemplomban, közös farsang a szülőkkel és testvé-
rekkel a József Attila iskola tornatermében, Mikulás ünnepség 
és karácsonyi fellépés az Alsógallai József Attila Művelődési Ház-

ban és az időseknél, illetve közös karácsony a szülőkkel és nagy-
szülőkkel az óvodában), igyekeztünk hagyományainkat, ünne-
peinket a koronavírus veszélyhelyzet ellenére úgy megszervezni 
és lebonyolítani itt az óvodában, hogy a gyerekek ugyanolyan jól 
érezzék magukat, mint amikor ezen programjainkat a faluban, 
illetve a szülőkkel közösen tartottuk meg. Mint mindenki, mi is 
szeretnénk visszakapni régi életünket.
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Az Alsógallai Tánccsoport 

története közel 30 évvel ezelőtt kezdődött. Fiatal, baráti há-
zaspárok úgy döntöttek, hogy megtanulják a polka, a keringő, 
és a mazurka táncok alapjait. Manninger Miklós koreográfus 
segítségével ezekből a lépésekből táncok váltak, amelyekkel 
egyre nagyobb ismertségre, és népszerűségre tettek szert. A 
tánc szeretetét, és a hagyományok őrzését sikerült átültetniük 
a falu fiatalabb generációiba is.

Mára szinte minden korosztály táncolhat Alsógallán. Az Óvo-
dában a gyerekek a német gyermekjátékok mellett a tánc alap-
jaival is megismerkednek. Az óvodások lelkes résztvevői az al-
sógallai rendezvényeknek. A legkisebbek mellett működik egy 
gyermek-, egy felnőtt-, és egy szenior tánccsoport is.

A tánccsoportoknak több fellépése is van egy évben: Alsógal-
lán a hagyományosan megrendezésre kerülő pünkösdi-, és 
szüreti felvonulás, valamint Felsőgallán a szüreti rendezvé-
nyen, illetve egyéb városi, megyei eseményeken vesznek részt. 
A tánccsoportok az évek folyamán többször eljutottak Német-
országba is. A legutóbbi szüreti felvonulás óta Táton járt a fel-
nőtt tánccsoport egy német nemzetiségi délutánon, illetve a 

Alsógallai Német Nemzetiségi Tánccsoport

szenior tánccsoport a Magyarországi Német Önkormányzatok 
Napján, Felsőgallán. 

A gyermek tánccsoport tagjai karácsonyi műsort adtak a ha-
gyományosan az advent harmadik vasárnapján megrendezés-
re kerülő alsógallai Karácsonyi Ajándékműsoron.

A tánccsoportok aktívan segítenek az Alsógallai Baráti Egye-
sület eseményeinek előkészítésében, lebonyolításában.  
A pünkösdi-, és szüreti rendezvényeken a padok pakolásában, 
a sátor díszítésében, Alsógalla karácsonyfájának díszítésében, 
illetve bontásában, májusfa állításában, illetve döntésében.

A tánccsoportok jelenleg a Vendégségben a Múzeumban ren-
dezvénysorozatra készülnek, amely  a tatai Kuny Domokos 
Múzeumban kerül megrendezésre. Ennek keretében a környék 
sváb települései kapnak lehetőséget hagyományaik bemuta-
tására.

A tánccsoportok minden kedves érdeklődőt, leendő 
táncost szívesen várnak a próbákra, fellépésekre.

Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung von Tatabánya

Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat
2800 Tatabánya, Szent István út 21.

A Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat bemutatkozá-
sa a Város honlapján: 

„A világra nyitott, de kultúrájára büszke  
nemzetisége vagyunk Tatabányának -  
Magyarországnak”

Igazolja mindezt a magyar és német nemzetiségek ösz-
szefonódó, együttműködő, mégis autonóm együttélése, 

mely igen régi időkre nyúlik vissza városunkban. Az első né-
met családok már 1733-ban megkezdték a földek művelését, 
az élet újrateremtését a török idők alatt elnéptelenedett, mai 
Alsó- és Felsőgalla közötti területen. A házak, templomok és 
iskolák építése, a föld művelése közben is őrizték autonómi-
ájukat, hagyományaikat, kultúrájukat és anyanyelvüket. Lete-
lepedésük óta közel három évszázad sem asszimilálta a német 
közösséget teljesen, hiszen családon belül még most is a né-
met (sváb) nyelvet beszélik. Nemzeti hovatartozásukat, hűsé-
güket, a „Német láng” őrzésére való törekvést mutatja, hogy 
Felsőgallán már nagyon korán, 1969-ben megalakult a ma is 
működő Német Nemzetiségi Dalkör, mely nem csupán össze-
gyűjtötte, de meg is őrizte a régi német népdalokat.

Az 50-es évektől kezdődően a német nyelvtanítás nemzeti 
nemzetiségi neveléssé válhatott, és ilyen tanítás folyik az al-
sógallai és a felsőgallai óvodában és a Széchenyi Általános Is-
kolában. 2016. szeptember 1-től a Felsőgallai Széchenyi István 
Általános Iskola fenntartója a Tatabányai Német Nemzetiségi 
Önkormányzat lett.

1994 óta a magyarországi nemzetiségek helyi kisebbségi ön-
kormányzatokat választhatnak, azóta működik Tatabányán is 
német nemzetiségi önkormányzat. 
Hagyományosan az e két településrészen működő művelődési 
házakban nagyobb részt német nemzetiségi csoportok működ-
nek.

A napjainkban Tatabányán élő német nemzetiségi közösség 
őrzi, védi és ápolja hagyományait, megtartja a közösség ün-
nepeit, a farsangot, a húsvétot, a pünkösdöt, a kenyérszegést, 
a szüreti felvonulást, a búcsúkat, az ádventet, a karácsonyt. 
Rendezvényeken, bálokon, nemzetiségi fesztiválokon vesznek 
részt, mind belföldön és külföldön egyaránt. Német nemzeti-
ségi tánctábort is rendeznek a gyermekek részére.

Az önkormányzat legfontosabb feladatának a helyi német 
nemzetiségű közösség kulturális örökségének megőrzését, a 
nemzetiségi intézményrendszer és a közösségek érdekvédel-
mét tekinti. Fontosnak tartja, az egész Tatabányán élő német 
közösség képviseletét.

Tatabánya német nemzetiségi intézményei a Tatabányai Német 
Nemzetiségi Óvoda, a Tatabányai Német Nemzetiségi Óvoda 
Alsógallai Óvoda Telephely, illetve a Felsőgallai Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola. Kultúrcsoportjai, művészeti csoportjai 
az Alsógallai Baráti Egyesület működtetésében az Alsógallai 
Német Nemzetiségi Énekkar, az Alsógallai Német Nemzetiségi 
Gyermek Tánccsoport, az Alsógallai Német Nemzetiségi Fel-
nőtt Tánccsoport, valamint az Alsógallai Német Nemzetiségi 
Senior Tánccsoport. 
Kultúr- és művészeti csoportjai működnek a Széchenyi István 
Művelődési Házban is Felsőgallán, ilyenek a Felsőgallai Német 
Nemzetiségi Dalkör, a Felsőgallai Német Nemzetiségi Gyermek 
Tánccsoport, a Felsőgallai Német Nemzetiségi Ifjúsági és Fel-
nőtt Tánccsoport, valamint a Felsőgallai Német Nemzetiségi 
Senior Tánccsoport.

„Der Schicksal schnitzte unsere Wege aus Ulmer Holz, 
doch wir leben fern als Ungarndeutsche mit Fleiß und 
Stolz.”

Im Jahre 2018 feierten wir 285-jähriges Jubiläum der Ansied-
lung in unserem Heimatort Obergalla und Untergalla”

Die vor 288 Jahren angesiedelten Deutschen waren strebsame, 
fleißige Menschen. Sie sind mit einem Bündel gekommen und 
haben mit ihrer Arbeit eine Welt aufgebaut. Aus dem Nichts 
haben sie für uns Ober- und Untergalla, unsere Heimat, unser 
Zuhause aufgebaut. Die vielen Strapazen, Seuche und die sch-
lechten Wetterbedingungen haben sie nicht daran gehindert, 
dass sie ihre alte Heimat verlassen und auf der Donau run-
tergefahren ein neues Zuhause erschaffen haben. Der Glaube, 
der Wille, die Hoffnung auf ein besseres Leben bekämpften 
auch ihr oft quälendes Heimweh. Das haben sie nicht nur für 
sich, sondern für die nachfolgenden Generationen getan. Für 
uns, hier lebenden Schwaben.

Heute leben wir schon anders, aber wir drücken mit der Bewa-
hrung unserer Traditionen unsere Hochachtung aus, für sie, 
für unsere Vorfahren. Es darf nicht passieren, dass das Alles in 
Vergessenheit gerät.

Wir müssen danken: unseren Eltern, Großeltern, Urgroßeltern 
ganz bis vor 288 Jahren, dass sie stark waren und das Funda-
ment für unser heutiges Leben gesichert haben.
Unsere Ziele und Aufgaben:

Elérhetőségek:
Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat

Iroda: 2800 Tatabánya, Szent István út 21.
Elnök: Horn - Schamberger Anett

Tel.: +36 30/407-59-07
Email: schanett9@gmail.com

Elnökhelyettes: Fakliné Falusi Olga Katarzyna 
 (folak13@gmail.com)

Képviselő: Perle Gabriella
Viszlóczki - Stefán Renáta

Kiprich Tamás

• Bewahren und Pflegen der deutschen Sprache und Kultur
• Pflege und Weitergabe der örtlichen Bräuchen und Sitten
• Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen
• Förderung der örtlichen Kulturgruppen
• Pflege der Partnerschaften
• Teilnahme an Veranstaltungen
• Teilnahme an Bewerbungen“

Csatlakozz te is német nemzetiségi 

közösségünkhöz, ifi csapatunkhoz,

ápold a hagyományokat!

Várjuk jelentkezésedet!
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Kedves Alsógallaiak! 

Nagy szeretettel köszöntöm Önöket az Alsógallai Hírharang  
olvasása közben.

2020. márciusban egy meghitt hangulatú Könyvbemutatót tar-
tottunk művelődési házainkban, mind Felsőgallán, mind Alsó-
gallán. 
Hartmann Miklós könyveit, az Örömóda és a Széna Illata címűt 
ismerhették meg a jelenlévők, mely a svábok be- illetve kite-
lepítését írja le. A rendezvényt nagy érdeklődéssel fogadták a 
városrészekben.

Miután 2020. márciusában megjelent nálunk is a COVID-19 
nevezetű vírus, sajnos megállt az élet a rendezvények, hagyo-
mányápolás terén is kicsit. 

Ebben az időszakban kerestük a pályázati lehetőségeket, a 
vírussal összeegyeztetett programokat próbáltuk megtartani. 
Szervezésünkben egy nagyon jó hangulatú Svábzenés Sördél-
után került megrendezésre a József Attila Művelődési Házban. 
A programon a részvétel díjtalan volt, a pályázaton nyert ösz-
szegnek köszönhetően nem csak a zenekart tudtuk kifizetni, de 
vacsorával is kínálhattunk minden érdeklődőt. 

Sajnos a 2020. március 15-i és az október 23-i koszorúzások is 
elmaradtak, de augusztus 20-án a vírus lehetővé tette Állama-
lapításunkat méltón ünnepelni. 

Szeptember 04-én az alsógallai Bányászműnél is elhelyezésre 
kerültek a megemlékezés virágai. 

2020 évben sajnos ezen a két koszorúzáson tudtuk csak tiszte-
letünket tenni. 

Az élet a vírus miatt most igen különleges. Úgy döntöttünk, mi-
vel se próbák, se rendezvények, se szereplések nem megtart-
hatóak, hogy ami pénzünk van, azt tartalékoljuk amennyire 
lehet, hogy ha élhető lesz újra az élet, legyen miből támogatni 
Alsógallán és Felsőgallán a csoportokat, a hagyományápolást. 
Az Alsógallai Óvodának 200.000 Ft támogatást tudtunk nyújta-
ni 2020-ban. 2021-ben ezt a támogatási összeget a Tatabányai 
Német Nemzetiségi Óvoda költheti el Felsőgallán.

Havi szinten üléseket tartunk, webkonferencia hívás formájá-
ban, ahol így is fontos döntéseket hozunk, és mellette pályá-
zunk és pályázunk. Tatabánya Város Programok 2020 pályáza-
tán 275.000 Ft-ot nyertünk Alsógallai Svábzenés Sördélután 
Rendezvényünkre. 
Nyertünk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, NEMZ-TAB pályáza-
tán a tánccsoportok táboroztatására 400.000 Ft-ot, de ezt saj-
nos le kellett mondani a vírus miatt. Tatabánya Város Rendez-
vények 2020 pályázatán 500.000 Ft-ot nyertünk a Felsőgallai 
Szüreti Rendezvényre. Ennek a támogatásnak kértük és meg is 
kaptuk az engedélyt a 2021-ben történő elköltésre. 

NEMZ-BER beruházási pályázaton 1.450.000 Ft-ot nyertünk al-
sógallai új Tájházunk homlokzati munkálataira, valamint 5 mil-
lió forint támogatást kértünk és kapunk Tatabánya Várostól a 
Tájház tető és fafödém felújítási munkálataira és egyéb apróbb 
újításokra. 

Azóta a munkálatok közben kiderült, hogy a tető teljes cseréje 
szükséges. Szücsné Posztovics Ilona, városunk polgármestere 
2021. évi keretéből újabb 5 millió forintot ajánlott fel a munká-
latok folytatására és a Fő téri parkolóház építése helyéről fel-
szedett térköveket is felhasználhatjuk. Schmidt Csaba, Alsógal-
la képviselője 1.500.000 Ft-ot biztosít a Tájházi munkálatokra, 
valamint benyújtottunk kérelmünket a NEMZ-BER pályázaton 
idén is. 

Most a Tájház belső munkálataihoz kértünk anyagi segítséget. 

Ezen kívül 9 különféle pályázatot nyújtottunk be, táborozta-
tásokra, kirándulásokra, énekkarok hangfelvételére, rendezvé-
nyekre. Várjuk ezek elbírálását, amit eltoltak egyelőre a vírus-
helyzet alakulása miatt.

Felsőgallának is nyújtottunk be kérelmet, Útmenti keresz-
tek 2021. évi költségvetési támogatás pályázaton. Reméljük, 
megint pozitív elbírálásúak lesznek pályázataink. 

Mindezek után sincs pihenés, hisz az év eleji elszámolásokat el 
kell végeznünk, illetve az idei év további pályázatait is meg kell 
írnunk. Láthatják, igyekszünk mindent elkövetni, hogy tovább-
ra is támogathassuk a két településen működő német nemze-
tiségi hagyományőrzést.

További jó egészséget kívánok!                                                                                                        
                                                      

 Horn-Schamberger Anett
Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat                                                                                           

Természetesen a legfontosabb, kik nélkül ezt az egészet meg-
valósítani nem lehetne a sok-sok segítő önkéntes, akik min-
den erejükkel és szabadidejük feláldozásával ott vannak és 
egy emberként dolgoznak a közös célért. 
Köszönet érte nekik is, valamint köszönet az Alsógallai Baráti 
Egyesületnek, az Alsógalla Hagyományaiért Közhasznú Ala-
pítványnak, valamint az Univarmix Kft.-nek, Kiprich György 
vezetésével, akik a munkálatok szakszerűen elvégzik.

 

Szeretettel köszöntöm Önöket az
Alsógallai Hírharang harmadik számában!

Kedves Alsógallai Lakosok, Tisztelt Olvasók!

2020 novemberében, sajnálattal kellett tudomást vennünk 
arról, hogy a járványügyi helyzet kedvezőtlen alakulása miatt, 
az év végi rendezvényeinket, programjainkat le kellett monda-
nunk. Szomorúan szembesültünk a ténnyel: a Művelődési Ház 
ajtajára ismét lakat kerül, és vélhetően ott is marad 2021 első 
feléig.

Mindezek ellenére, mégsem voltak teljesen eseménytelenek 
az elmúlt hónapok, hiszen az „újranyitás” szellemében, folya-
matosan terveztük, illetve tervezzük most is, az előttünk álló 
időszakot. A 2021-es programterv alapján számba vettük azo-
kat az eseményeket, amelyeket még pótolhatunk, vagy némi 
átszervezéssel megtarthatunk 2021 második felében.
Elmondhatom, hogy a „jövőtervezés” mellett adódtak olyan 
feladatok is, melyeket részben, – vagy egészben – önkéntes 
alapon végeztünk. A teljesség igénye nélkül engedjék meg, 
hogy megemlítsek néhányat. 

A Művelődési Ház gondnoka, Gajda Ferenc, több alkalommal 
részt vett az Alsógallai Tájház kialakításában, felújításában. 
Gyurkovics Jánosné, „Rozika” pedig a Gerecse Kapuja kollégá-
inak segített be az elmúlt hónapokban. December elején az 
Alsógallai Rét, és játszótér rendbetételére is sort kerítettünk, 
melyben a város többi Művelődési Ház dolgozója is részt vett, 
valamint az Alsógallai Nyugdíjas klub is.

Az oltások megkezdésekor felkérést kaptunk az önkormány-
zattól, hogy segítsünk be a háziorvosi rendelők munkájába, 
hiszen a folyamat rengeteg adminisztrációval jár. Ennek a ké-
résnek is örömmel tettünk eleget, jelenleg is részt veszünk az 
adatrögzítésben, dokumentálásban.
A közeli jövőben sor kerül a Széchenyi István Művelődési Ház 
felújítása, ezért márciusban a József Attila Művelődési Ház dol-
gozói segítettek a felsőgallai kollégáknak, az előkészítő mun-
kák elvégzésében. 

Örömmel tudathatom a kedves olvasókkal, hogy januárban 
(online körülmények között) megalapítottuk Alsó, és Felsőgal-
la közös amatőr színjátszókörét, a „Galla Színpadot”. Elsőként, 
Rejtő Jenő: „A háremőr” c. bohózatát szeretnénk színpadra 
vinni. 
Elégedettséggel számolok be arról is, hogy állandó csoportja-
ink száma is gyarapodott. Tavaly ősszel csatlakozott a Művelő-
dési Házhoz, a „Homokóra” nevű RAP együttes, akik különböző 
digitális technikák alkalmazásával, videoklipeket is készítenek. 
A főiskolásokból, egyetemistákból álló közösség, új színt visz a 
Művelődési Ház életébe, nem utolsó sorban szakmai segítsé-
get is kapunk tőlük.

Reményeink szerint, nyáron már sor kerülhet rá, hogy ren-
dezvényeinket megtartsuk, és a házban működő csoportokat, 
közösségeket fogadhassuk. Amennyiben a járványügyi helyzet 
megengedi – igyekszünk színessé, tartalmassá tenni majd a 
nyarat, mind a felnőttek, mind a fiatalok és gyermekek számára.
A hagyományokhoz híven, legalább három alkalommal sze-

retnénk a kerthelységben zenés-táncos estet, sramli partit 
tartani. Bízunk benne, hogy sort keríthetünk legalább egy 
alkalommal a „MA” Művészet Alsógallán” kulturális kávéház 
megtartására. A fiatalokat a „KultúrSOKK” c. rendezvényünk 
keretein belül, rock koncerttel várjuk majd a nyár elején, - ha 
ezt a kormányrendelkezések lehetővé teszik.
Két nyári tábort terveztünk az idén, melyek közül az egyik a 
hagyományos „Német Nemzetiségi Tábor”, augusztus első he-
tében, a másik pedig egy „Művészeti Tábor” június 21-25.-ig. 
Utóbbira első ízben kerül sor Alsógallán, de szeretnénk ezt is 
hagyományossá tenni. A részletekről tájékozódhatnak majd a 
Vértes Agorája honlapján, a közösségi oldalakon, illetve a Mű-
velődési Ház elérhetőségein.
Én arra bíztatom Önöket, hogy látogassanak el a József Attila 
Művelődési Házba, vegyenek részt rendezvényeinken.
Végül engedjék meg, hogy gondolataimat Frances Mayes, köl-
tő-írónő és tanár szavaival zárjam:

„A sötét sosem vaksötét, mert a csillagok mindig világítanak.”
Én szívből kívánom önöknek, hogy lássák meg a csillagokat, 
legyenek bizakodóak, türelmesek.

Továbbra is vigyázzanak magukra, kísérjék figyelemmel a  
Művelődési Ház eseményeit.

Jó egészséget mindannyiuknak!
Herendi Judit

Művelődési Ház vezető

JÓZSEF ATTILA  MŰVELŐDÉSI HÁZ

Herendi Judit 
Művelődési ház vezető

Tatabánya ,Táncsics Mihály u. 61. 

06-34/787-480
jozsefmuvhaz@avertesagoraja.hu



avertesagoraja.hu
muvelodesihaz.jozsefattila.7

Kedves Alsógallai Lakosok!

Az ALSÓGALLAI ORVOSI RENDELŐT a múlt évben vet-
tem át Kerekes doktornőtől, asszisztensemmel, Bodnár 
Máriával. Sajnos  a Covid járvány miatt leginkább telefo-
non és e-mailben találkoztunk a betegekkel, és amíg ez 
tart, így is kell folytatnunk. 
A gyógyszereket továbbra is kispapíron be tudják dobni 
az ajtó melletti postaládába.
Egyenlőre délelőtt, és időpontra rendelünk be beteget 
a fertőtlenítési szabályok miatt. Az oltás rendjéről min-
denkit értesítünk és igyekszünk mindenkit gyorsan  
beoltani.
ELÉRHETŐSÉGÜNK:  
    alsogallarendelo@gmail.com
 
   
Üdvözlettel, Dr. Léderer Norbert, Bodnár Mária


06-34/312-290

Alsógallai József Attila Művelődési Ház
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• Július:
Ekkor már csak kész palántákat és kifejlett növényeket vásárol-
junk, és pótoljuk az esetleges tönkrement virágokat. A nyári hó-
napokban szinte naponta gondozzuk a kertünket, szedjük ki a 
gyomot, öntözzük a földet, és szedjük le az elnyílott virágokat.

• Augusztus:
Ebben a hónapban kertünk virágözöné változik, nyílnak a kard-
virágok, a dáliák, a rózsák roskadoznak a virágoktól, a zöldségek 
kövérre hízták magukat.
A hónap végére már sok virágunkból kifogyott a szusz és készül-
nek pihenőjükre, ám ekkor gondolnunk kell a jövő évre és be 
kell gyűjtenünk a magokat.

• Szeptember
A kezdő kertészeknek ajánljuk  a körömvirágot, a büdöskét, a 
szarkalábat, a napraforgót, mert ezekből igen egyszerű magot 
gyűjteni. Így jövőre már alapból meglesz a kerti növényeink fele.
A fűszernövényekről is szedjük le a magokat. Tegyük mindegyik 
magot külön kis zacskóba, vagy tasakba és írjuk rá melyik nö-
vényről szedtük le. Majd vigyük be őket száraz jól szellőző he-
lyiségbe.

• Október:
A nyári virágok már elnyíltak, kertünk sivár és üres. De most 
jöhetnek az őszi hagymások, amelyek majd tavasszal elsőként 
fognak nyílni kertünkbe. Ültessük el a nárciszokat, a jácintokat, 
a tulipánokat, a hóvirágot, és más tavaszi szépséget.
Ősszel is rengetek virág vár ránk, ilyenkor jönnek a krizanténu-
mok, az ericác, a ciklámenek, és a színes levelű cserjék és örök-
zöldek. Ekkor még vihetünk színt kertünkbe.
Itt az ideje visszavágni a rózsákat, megmetszeni a gyümölcsfá-
kat, és begyűjteni a komposztnak valót. Mert ugye nem égetjük 
el a hasznos hulladékot, a leveleket és az ágakat. Vigyük be szo-
banövényeinket védett helyre és fogjuk vissza a locsolást.

• November:
Ekkor már kertünk újra pihen, és benti növényeink is nyugalmi 
állapotba kerültek, mi is pihenjünk egy kicsit.

• December:
Jöhet a karácsony, ekkor épp elég dolgunk akad, élvezzük a sze-
retet ünnepét, és a jól megérdemelt pihenést.

Kert hónapról hónapra...

Aki kertészkedik, az jól tudja, hogy egész évben van tennivaló a 
kertben, szinte nincs is olyan hónap, egy-kettő kivételével, ami-
kor ne tudnánk kimenni egy kis kerti munkára a szabadba.

• Április
Áprilisban már figyeljük az időjárást napról napra, és amikor 15 
fok fölé megy a hőmérséklet, kivihetjük a palántákat.
Ilyenkor jön az úgynevezett edzés! Bizony kedves olvasó, a növé-
nyeinket edzeni kell. Na persze nem a konditerem falai közé kell 
őket vetnünk, hanem az időjáráshoz, a fényhez, a napsütéshez 
kell őket szoktatni.
Ha kivisszük a palántákat és kint hagyjuk őket, sokkot kaphat-
nak, vagyis a hirtelen fény, hőmérséklet és napsütés kipusztítja 
őket. Eddig a védett helyen voltak, most pedig minden meg-
változik. Épp ezért első lépésként csak pár órára vigyük ki őket, 
majd mehetnek vissza a védett helyre. Az első nap 2-3 óra, majd 
4-5 óra, és két hét múlva kint maradhatnak.
A legtöbb bevásárló központban már ilyenkor dömpingben árul-
ják a muskátlit, és már egynyári növényt. De vigyázat! Ezeknek 
a növényeknek az április még hideg. Ha nem bírunk ellenállni a 
csábításnak, vásároljuk meg a növényeket, de még ne hagyjuk 
kint őket. A muskátli palántákat nappal kitehetjük a kertbe, de 
éjjelre vigyük őket védett helyre.

• Május:
Eljött az egynyári virágot ültetésének ideje. Ekkor már bátran 
jöhetnek a muskátlik, és a szabadföldi magvetés is. Ültessünk 
minél több egynyári virágot, fűszernövényt, bokrot, cserjét, és 
örökzöldet. Ne feledkezzünk meg a fűmagvetésről sem, és az 
évelő dísznövényekről. Ültessünk kardvirágot, dáliát, liliomot, 
kálát.
Ez a hónap a legkeményebb egy kertésznek, hiszen ekkor kell 
beültetni az egész kertet, hogy nyáron virágzó pompát kapjunk. 
A virágzás idejét a magokkal tudjuk kombinálni, hiszen már már-
ciustól vethetjük a magokat, így folyamatosan virágzó növénye-
ket kapunk. A kerteket elborítja a muskátli, a futó muskátli, a 
büdöske, a paprikavirág, és sok már egynyári dísznövény.

• Június:
Ekkor már javában virágzik kertünk, nincs más dolgunk, mint 
ápolni, gondozni őket, és gyönyörködni a szépségükben. Ekkor 
még ültethetünk újabb jövevényeket kertünkbe, sőt ha lekéstük 
magvetést, de szeretnénk még zöldséget, fűszert ültetni, meg-
tehetjük.

Forrás: kertvarazsmagazin.hu

Amennyiben adományaikkal szeretnék támogatni 
AZ ALSÓGALLAI KÖZÖSSÉG TERVEIT, 

ezt megtehetik az alábbi szervezeteken keresztül:
Alsógalla Hagyományaiért Közhasznú Alapítvány

Számlaszám: 11740009-20056106 (OTP Bank)
vagy telefonos egyeztetés alapján (Schamberger Ágnes +36-30/578-0768)

•
1% FELAJÁNLÁSHOZ ADÓSZÁM: 18606474-1-11

Alsógallai Baráti Egyesület
Számlaszám: 63300099-11073392

vagy telefonos egyeztetés alapján (Schamberger János +36-30/979-3561)
1% felajánláshoz adószám: 19144933-1-11

FELHÍVÁS!

 Impresszum:
Felelős kiadó: ALSÓGALLAI BARÁTI EGYESÜLET, 2800 Tatabánya, Táncsics M.u. 61.
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Az Alsógallai Német Nemzetiségi Tájház és az azt működtető  
Alsógalla Hagyományaiért Közhasznú Alapítvány kuratóriuma 
nevében köszöntöm Alsógalla lakosságát. Sajnos a tavalyi évben 
a járványhelyzet miatt a nagy rendezvények elmaradtak, ezeken 
nem találkozhattunk, nem kerülhetett sor az „Alsógalla Hagyo-
mányaiért, Jövőjéért Díj” átadására sem.

A Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzattal és az Alsó-
gallai Baráti Egyesülettel közösen egy régi tervünk megvalósí-
tásába kezdhettünk bele a tavalyi évben. Régóta dédelgetett 
álmunk megvalósulni látszik. Évek óta kerestük annak a lehe-
tőségét, hogy a Tájházban elhelyezett gyűjteménynek egy au-
tentikus helyen, egy hagyományos sváb parasztház épületében 
tudjunk helyet biztosítani. 

Végre felcsillant ennek a lehetősége, amikor Tatabánya Megyei 
Jogú Város Önkormányzata megvásárolta a József Attila Műve-
lődési Ház szomszédos telkét. Itt a nagyon jó állapotú főépület 
mellett az udvaron egy sváb parasztház is található, amely egy 
jelentősebb felújítás után alkalmas lehet a Tájház befogadására.
 
Alsógalla közösségei, civilszervezeti összefogásával forrásokhoz 
is sikerült jutni. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatán a 
Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat és alapítványunk 
közel másfél-másfél millió forintos támogatást nyert sikeres  
pályázatával a külső homlokzat felújítására és a nyílászárók  
cseréjére. Az Alsógallai Baráti Egyesület is felkarolta a projektet, 
és megkerestük a város vezetését és a körzet képviselőjét, hogy 
támogassák a terveinket. A tető felújításához szükséges összeget 
a város önkormányzata biztosítja tavalyi és idei költségvetése, il-
letve a Polgármester Asszony kerete terhére összesen 10 millió 
forintos összegben, míg Schmidt Csaba, a körzet önkormányza-
ti képviselője képviselői keretéből 1,5 millió Ft-tal járul hozzá a 
munkálatok költségeihez. Ezen kívül az idei évben is nyújtottunk 
be pályázatot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez, amelyeknek 
az eredménye a napokban várható. Így már a teljes külső és  
belső felújítási munkák fedezete is rendelkezésre állhat majd.

 

 

Az épületben egy szoba és konyha kialakítását és berendezését, 
illetve a házhoz tartozó kamra, pince, kocsiszín és istálló rendbe-
tételével egy teljes sváb lakóépület kialakítását tervezzük.
Az udvar kitisztítása az ősz folyamán megtörtént, de megkezdő-
dött a tető felújítása és a tornác kialakítása is. Ezt követi majd 
a nyílászárók cseréje és az új külső homlokzat és belső felületek 

Alsógalla Hagyományaiért Közhasznú Alapítvány
kialakítása. További tervünk még a padlástéren is egy kiállító-
tér kialakítása, ahol a különböző kézműves szakmák eszközeit  
szeretnénk majd elhelyezni.

Szeretném megköszönni a tatabányai Német Nemzetiségi Ön-
kormányzatnak, Horn-Schamberger Anett elnök asszonynak, 
az Alsógallai Baráti Egyesület vezetésének, Schamberger János  
elnök úrnak és Kiprich Györgynek, az Univarmix Kft. vezetőjének 
a munkák összehangolásában, szervezésében végzett kiemelke-
dő munkáját, illetve a tagságnak a már eddig nyújtott sok-sok 
önkéntes segítségét. A munkák bizonyos fázisaiban várhatóan 
továbbra is szükség lehet az Önök tevőleges segítségére, önkén-
tes munkájára. Kérjük, hogy figyeljék az Alsógallai Baráti Egye-
sület felhívásait, megkeresését, és csatlakozzanak Önök is a terv 
megvalósításához!

Kérjük, hogy adományaikkal is támogassák terve-
ink megvalósítását! Ezt megtehetik az Alsógalla Ha-
gyományaiért Közhasznú Alapítvány OTP Banknál 
vezetett számlaszámára történő utalással (számla-
számunk: 11740009-20056106.), vagy készpénzben  
telefonon (Schamberger Ágnes +36-30/578-07-68) 
történt egyeztetés után.
Várjuk adójuk 1%-ának felajánlását is! 
Adószámunk: 18606474-1-11

Tatabánya, 2021. március 14. 
Schamberger Ágnes 

kuratórium elnöke

Reméljük, hamarosan a felújított épület fotója 
szerepelhet majd egy hasonló híradásban.

Már jól haladnak a munkálatok

Várjuk az új tagok jelentkezését!
Aki Szeretne csatlakozni az 

Alsógallai Baráti egyesülethez vagy bármelyik 

csoportjához, kérjük, töltse ki az alábbi 

kérdőívet, és juttassa el azt részünkre az 

Alsógallai József Attila Művelődési Házba 

vagy e-mail címünkre: 
abe-elnokseg@googlegroups.com

NÉV:...................................................................

TELEFONSZÁM:..................................................

E-MAIL CÍM:.......................................................




