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Helyi érték

Najsz Gergelyné, Velem legidősebb 
asszonya és a lánya a gesztenyéről

– Mikor iskolába jártam, első osz-
tályos koromban, 5-6 éves koromban, 
amikor a gesztenye lehullott a földre, 
fölszedtük. Ott volt egy kanna, abba 
bele kellett dobni, amikor megtelt a 
kanna, beöntötték a zsákba. Azt’ el-
jött ez a… Simon-Júdás ünnep Sár-
váron, ünnep még most is, 8-10 zsák 
gesztenyénk összejött, odavittük, 
megsütöttük a gesztenyét, sülten ad-
ták el. Október utolsó hétvégéje a Si-
mon-Júdás vásár.

Lánya: Nekem elmesélte. Több 
zsákkal fölpakoltak a szekérre, és 
szekérrel vitték el, és az ő apukája ott 
sütötte a vásárban. Az anyukája árul-
ta, az apukája sütötte a gesztenyét. De 
több napra elmentek, egy hétvégére. 
Azt hiszem, vendéglős volt, akinek 
volt több szobája, aztán ki tudta adni, 
ott tudtak aludni.

– Én nem mehettem velük. A  szü-
lők mentek el egy hétre. Itthon meg-
voltunk a nagyszülőkkel, azok gon-
doztak bennünket… Több helyen volt 
fánk, talán 8-10 helyen is volt geszte-
nyésünk. Itt volt 2 fa, ott volt 3 fa.

Lánya: Elmesélte nekem, hogy ta-
vasszal az volt az első munka, ahogy 
kezdett ugye tavaszodni, kipucolták a 
gesztenyefa alját, igaz? Mesélje ezt is el.

N. G.: Hát az alját el kellett ren-
dezni. Hogy tiszta legyen az alja.

Lánya: Nem lehetett egy fűszál 
a fa alatt, nem úgy, mint most, hogy 
nem találják meg a gesztenyét. Össze 
kellett szedni, és egy fűszál nem lehe-
tett a fa alatt. Úgy kipucolták a fát. Ez 
volt tavasszal, és mielőtt megérett a 
gesztenye. Kétszer mentek ki a gesz-
tenyésbe, ugye?

N. G.: Meg közben azért úgy 5-6 
évenként trágyát is vittek ki a geszte-
nyefák tövébe. Aztán akkor nagyobb 
szemű gesztenyék termettek. A  jobb 
termés érdekében trágyázták. Ott szé-
pen fejlődött, meg növekedett a gesz-
tenye. Júniusban virágzik a gesztenye, 
ha akkor jó az idő, megfelelő, akkor 
sok gesztenye van. De amikor 40 fok 
meleg van, mint az idén, akkor bizony 
azt a gesztenye nem szereti. Az idén 
rossz, gyönge termés volt. Régen egy-
szer tudtak betenni a takarékba pénzt, 
de mikor nem volt jó termés, akkor 
nem. Édesapám a szomszédtól meg 
tudta venni a földet. Haláleset volt ott, 
váratlan eset, pajtás, vedd meg azt a 
telket. Volt rá pénze, meg tudta venni. 
De ha nem volt gesztenyetermés, nem 
volt pénz. Jól van, befejeztem.

Lánya: Mondja el, hogy kuláklis-
tára került az apukája, emiatt disszi-
dált, Kanadába ment az egész család, 
ő maradt egyedül itthon, mert ő már 
férjnél volt. Itt maradt üresen a ház, 

állatokkal. ’52-ben, mielőtt a kulák-
listák következménye bejött volna, el-
ment az egész család Kanadába. Nem 
várták meg, hogy elvigyék őket, és 
emiatt disszidáltak ’52-ben, és ott is 
haltak meg Kanadában.

N. G.: Négyen voltunk testvérek, 
három testvérem a szülőkkel együtt 
elment. Én nem mentem. Hat éve 
férjnél voltam, volt két család. Egy 
fi am volt meg egy lányom, amikor a 
szülők disszidáltak. Még utána lett 
öt. Még egyszer nem hoznák any-
nyit. Öregségemre egyedül maradok. 
Egyet hoznák, vagy kettőt esetleg. Az 
unokák tizenöten vannak, van most 
már dédunoka is. Egy éppen úton van, 
a  napokban várják. Gesztenyeünnep-
re a családból már ketten-hárman 
voltak itthon, meg még délután a töb-
bi hazalátogat.

Lánya: Éppen most vannak itthon 
Kanadából, az egyik Kanadába került 
nővérének az unokája. Most van itt, 
a jövő héten megy vissza, és most jött 
vissza Velembe. Az eljegyzését itt tar-
totta Magyarországon, Pesten van-
nak, és most vannak itt a vásárban. 
Hallottak erről a híres velemi gesz-
tenyeünnepről. Eljöttek Kanadából 
megnézni. A nagyszülőktől hallották 
a gesztenye történetet, és az unoka is 
kíváncsi volt rá.

Najsz Gergelyné és a lánya
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Helyi érték

Program a Velemi Gesztenyeünnepen
10 órától népi kézműves mesterség-bemutatók a népművészeti műhelyekben a Velemi Stúdió Népművészeti Egyesület 
és a Vas Megye Népművészetéért Egyesület kézműveseinek közreműködésével; kézműves vásár, szabadtéri gesztenye-
sütés, gesztenyés gasztronómiai különlegességek, a buszfordulóban légvár és csúszda (gyermekeknek).

2013. október 12. (szombat)

11.00 óra Ataru Ütőegyüttes műsora – Nagyszínpad
11.00 óra Nádi Verebek Együttes műsor – Kistérségi Utcaszínpad
12.00 óra Csipi-Csupi Bábszínháza zenés mesejáték a Szamóca Színház előadá-

sában – Kőház színpad
12.30 óra Kistérségi vendégegyüttes – Zsidánci Tamburazenekar műsora – 

Kistérségi Utcaszínpad
13.00 óra Köszöntőt mond Kovács Ferenc, Vas Megye Közgyűlésének elnöke, 

országgyűlési képviselő – Nagyszínpad
13.15 óra A Gencsapáti Hagyományőrző Táncegyüttes és a Boglya Népzenei 

Együttes műsora – Nagyszínpad
14.00 óra A vándormuzsikus, avagy a régi világ hangszereinek meséi műsora – 

Gulyás László interaktív mesejátéka – Kőház színpad
14.00 óra Boglya Népzenei Együttes műsora – Kistérségi Utcaszínpad
15.00 óra etNoé Együttes – Bognár Szilvi és Zenekara koncertje – Nagyszínpad
15.30 óra Langaléta Garabonciások gólyalábas vásári játékai – Kistérségi Utcaszínpad
16.00 óra Latin Spirit Trió koncertje – Kőház színpad
17.00 óra Soltis Lajos Színház vásári játékai – Kistérségi Utcaszínpad
17.15 óra Magyar Vista Social Club koncertje – Nagyszínpad

2013. október 13. (vasárnap)

10.00 óra Kistérségi vendégegyüttes – Bozsoki Dalárda műsora – Kistérségi 
Utcaszínpad

10.30 óra Kistérségi vendégegyüttes – Kőszegszerdahelyi Vadrózsa Népdalkör 
műsora – Nagyszínpad

11.00 óra Vitézi mókák, kunkori történetek – A Langaléta Garabonciások mű-
sora – Kőház színpad előtt

11.00 óra Boglya Népzenei Együttes műsora – Kistérségi Utcaszínpad
12.00 óra Ungaresca Táncegyüttes és a Boglya Népzenei Együttes műsora – 

Nagyszínpad
12.30 óra Egérparádé – Gulyás László interaktív mesejátéka – Kistérségi Utca-

színpad
13.00 óra Bede Róbert „főzősó”-ja – Kőház színpad
14.30 óra Makám Zenekar koncertje – Nagyszínpad
14.30 óra Perenyei Férfi  Népdalkör műsora – Kistérségi Utcaszínpad
15.45 óra Karak Zenekar koncertje – Kőház színpad
16.00 óra Lúdas Matyi – a Soltis Lajos Színház vásári játéka – Kistérségi Utca-

színpad
17.15 óra Barabonto Zenekar koncertje – Nagyszínpad

Gesztenyefüzéren át

Gólyalábasok

Színpadon


