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Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Várgesztesért Közalapítvány 2011. évi könyvvizsgálói véleménnyel ellátott közhasznú
egyszerűsített éves beszámolója a hozzá tartozó közhasznúsági jelentéssel együtt a www.vargesztes.hu>Letöltések>Közérdekű
adatok menüpont alatt megtekinthető.
A Várgesztesért Közalapítvány 2011. december 31-i mérlegforduló-napra vonatkozó mérlege és eredmény-kimutatása az
alábbi táblázatokban tekinthető meg:

2012. ÁPRILIS

VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Fiatalokkal erősítettek a nyugdíjasok
2006-ban határozta el a várgesztesi nyugdíjas klub tagsága és az önkormányzat, hogy
felelevenítik az ősi sváb disznóvágás hagyományait, s az eseményt azóta minden évben
megrendezik a tavasz elején.
Az elmúlt években Schalkhammer Feri bácsi vezette a csapatot
mint böllér, azonban a közelmúltban jelezte, mivel májusban már 80. születésnapját ünnepeli, nem tudja vállalni a
kemény fizikai megterheléssel
járó egész napos munkát, így
Geiszt Róbertnek, a Faluház vezetőjének és a nyugdíjasoknak
újjá kellett szervezni a hagyományápoló közösséget.
Szerencsére immár többedik
alkalommal mutatták meg a
kis falu lakói, hogy összefogással szinte minden akadály
leküzdhető, így Schaffer Márton vezetésével a horgászok, a
táncosok, a sportkör képviselői, sőt, az egész Várgesztesi
Vagányok zenekar is ott sür-

gölődött a 160 kilós sertés körül, hogy a délutánra minden
készen legyen Gesztes lakóinak
megvendégelésére.
A mintegy kéttucat önkéntes
gyorsaságának köszönhetően
délelőtt tizenegy órakor már
kondérban gyöngyözött a hetven liter orjaleves, rotyogott a
krumpligombócos toros káposzta, miközben több mint
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Míg tavaly 128 millió forintos bevétellel, s ugyanennyi kiadással tervezte
költségvetését Várgesztes képviselőtestülete, addig idén 125,3 millió szerepel ugyanezen sorokon.
A bevételi oldalon 65,5 millió a támogatások mértéke, 5,2 millió a működési bevétel és 24 millió a felhalmozási bevétel, de a büdzsé mintegy
tízmilliós hitelfelvétellel is számol.
A kiadások között a községháza béreire és járulékaira 18 milliót különítettek el, 10 milliót dologi kiadásokra.
Közel 16 millió forintba kerül a Falu-

hatvan kiló kolbászt és közel
ötven kiló sváb hurkát töltöttek a szorgos kezek.
Délután négy órára megtelt a
Faluház konferenciaterme, ahol
Menoni Gabriella polgármester
köszöntötte Várgesztes lakóit
és a vendégségbe meghívott
vértessomlói bányász nyugdíjasokat, akik ezt követően maguk is megkóstolhatták a meg-

ház működtetése, négymillióba az
óvodai és iskolai étkeztetés, míg 3,3
millióba a családsegítés és a falugondnoki szolgálat.
2012-ben Gesztesen 1,5 milliót fordítanak az utak fenntartására, 1,8 milliót a közvilágításra és több mint kétmilliót rendkívüli szociális és gyermekvédelmi támogatásra. Az iskola
és az óvoda 1,8 milliót költhet dologi
kiadásokra.
A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint
az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gaz-

fiatalodott csapat által készített
ételeket.
A hurka receptjével olvasóink
is megismerkedhet: A sertésvért össze kell keverni a felkockázott zsemlével, majd az előfőzött rizst, a jól lepirított
hagymát, a megfőzött és ledarált aprólékhúst, szívet, tüdőt,
májat össze kell keverni. Ehhez
jön a darált tepertő, végül
majorannával, sóval, borssal
kell ízesíteni. Ezt követően a
nem forrásban lévő abálólében
egy órát párolódik az anyag, és
mehet a sütőbe. Ez az igazi
sváb hurka titka.
A jó hangulathoz persze – a jó
borok mellett – jó zenére is
szükség van, amit a Várgesztesi
Vagányok biztosítottak a kellemes hangulatú közösségi rendezvényen.
Az esemény képeit a
www.vargesztes.hu>galéria
menüben tekintheti meg!

dálkodniuk a gazdaságosságra, a
hatékonyságra és az eredményességre
vonatkozó előírások, a gazdálkodási,
számviteli szabályok maradéktalan
betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és
kiadások módosításáról, a kiadási és
bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
A költségvetési rendeletet, valamint a
bevételi és kiadási főösszegek táblázatait itt tekintheti meg:
www.vargeszteshu>Letöltések>Rendeletek
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AKINEK GYÓGYÍR AZ ÉNEKLÉS
„ A Magyarországi Németek Szövetségének díszoklevelét érdemelte ki Várgesztes népdal kincsének ápolásáért…”
Mária és Katalin abban a konyhában fogadott, ahol egykor a
málenkij robot történetét kutató stáb forgatott. Hamarosan
mi is a múltban jártunk a régi
családi fényképeket nézegetve
és az emlékeket felidézve.
Pillmann József és Hartdégen
Katalin hat gyermekének egyike Pillmann Ferenc, akinek
Kluber Máriával kötött házasságából született Mária, Katalin és Ferenc. Kluber Mária és
iker testvére Julianna, öt testvérükkel osztoztak a kenyéren
és a szülői szereteten a KluberReichardt család házában.
Kluber nagymama, született
Reichardt Júlia 122 gyermeket
segített a világra élete során. A
mesterséget egy könyvből tanulta, amit aztán olyan tökéletessé csiszolt a gyakorlatban,
hogy mindenki bizalommal
fordult hozzá. „Szaladj a Kluber néniért”, hangzott a kérés,
amikor eljött az idő.
Pillmann Ferencet, az édesapát
minden évben behívták a seregbe. 1944-ben, az Újszárnál
lassító vonatról leugrott. A
front közeledése miatt hazagyalogolt, hogy elássa a család
megélhetését biztosító búzát és
babot. A bevonuló oroszok elvitték málenkij robotra, és Temesváron nyoma veszett.
Kluber Mária magára maradt a
11 éves Ferenccel, a 10 éves Máriával és a 9 éves Katalinnal.
Föld nem volt, az apa halott,
hogy tudta megoldani az anya
a három iskolás gyerek felnevelését? „Velünk együtt!” Mária és Katalin egyszerre mondták ki a választ a feltett kérdésre.
Kapbereken
bérelt
földön
krumplit, rozst, búzát termeltek. Hogy pénzhez is jussanak,
túróval és tejföllel kereskedtek
három éven át. Minden szerdán Mária és Ferenc Vérteskozmáról hozott 16 kilónyi
tejterméket. Az édesanya fél kilós porciókat készített az eladáshoz. A két nagyobb gyerek
másnap gyalog vitte az árut a
tatabányai bányász telepekre.
Katalin a közelebbi Környebányára szállított. Az erdőben
annyira félt, hogy végig kiabált, amíg ki nem ért belőle. A
csütörtöki napot Molnár tanító elengedte nekik, mondván,

hogy legalább jól megtanulnak
számolni. A fiatal bányász családok ugyanis csak kéthetente
tudtak fizetni. Így a „kuncsaftok” vásárlásait egy kis füzetbe jegyezték fel.
Hetente a hosszú utakat „krisztus papucsban” tették meg.
Ezek a lábbelik a szénszállító
vastag gumiszalagjából készültek. Előfordult, hogy mire
hazafelé indultak leesett a hó és
bokáig ért. A havas időben már
Pillmann Gyuri bácsi remek
klumpáit használták, a nagy
hóban meg jött a gumicsizma.
Máriának ebből az időből csak
egy igazán rossz emléke maradt: a „Csókolom”. Minden
háznál, ahova belépett, így kellett köszönni. Azóta nem szereti ezt a szót.
Az iskola elvégzése után Mária
marokszedő volt Körtvélyesen
hat-hetes szerződéssel, Pillmann
Gyuri bácsi brigádjában. A következő évben már hat-hónapos szerződése volt, és vetett,
kapált, aratott. „Ötödmagammal mi voltunk az első állandósok az erdészetnél”, jegyezte
meg büszkén Katalin, hiszen
nagy dolog volt akkoriban az
állandó munkaviszony ilyen

fiatalon. Mária két évig volt a
gesztesi mozi pénztárosa, de
még a mozigép kezelését is
megtanulta. 17 évesen lett csillés a majki állomáson, 12 órás
váltó műszakban, öt éven át
tolta a szénnel megrakott csilléket. Kati ugyanezt tette
Oroszlányban három éven keresztül. Hogy bírták ezt a nehéz munkát ezek a fiatal lányok? „Hát itt vagyunk!”, volt
a tömör válasz.
A Pillmann testvérek a Schaffer
fivérekkel kötöttek házasságot,
Mária Jánoshoz, Katalin Mihályhoz ment feleségül. Katalin
Mihály fia Németországban
házasodott. Ott él Philip unokája és öthónapos dédunokája.
Mária fiai János és Ferenc. Férje
egy üzemi balesettel összefüggésbe hozható betegségben 37
éves korában meghalt.
Mintha ismétlődne a családi
balsors, Mária magára maradt
a 9 éves és 12 éves fiával. Elment
a Csákvári Erdészethez dolgozni. 1973. november 16-án áthelyezéssel került a várgesztesi
tanácshoz kifutónak és mindenesnek, Szőllősi Jakab tanácstitkár mellé. Voltak napok,
amikor egyedül volt a hivatal-

ban, kezelte a telefont és még
passzusokat is állított ki. Később, bedolgozóként lábszárvédőket kötött odahaza. Tatára
havonta szállították a kész, 14
darabos garnitúrákat, különféle színekben, változatos csíkozással. A Fradinak készülő zöldet még Böck plébános is megcsodálta. A kötőgépet János is
ügyesen kezelte, a kötést jobban kedvelte, mint a kapanyelet. Mária végül az Oroszlányi
Erdészettől ment nyugdíjba.
A küzdelmes élet azonban nem
homályosítja el a szép emlékeket. Mária szerepelt Molnár tanító „Volt egyszer egy királyfi”
című darabjában. Szívesen jártak a gyerekek és felnőttek a
színházba, egy cső kukorica
belépőt fizetve. Nagyobb lány
korukban vasárnap reggel
mise, délután litánia. Fél háromtól a hat órás harangszóig
a gesztesi lányok nagyon boldogok voltak. Ünneplőbe öltöztek, a 34-esek és a 35-ösök
„bekaroltak”, és sváb dalokat
énekelve sétálgattak a faluban.
Aztán kiültek a téglákra helyezett deszkapadra, jöttek a legények is énekelni, beszélgetni.
Az idősek is kiültek a házuk
elé, hogy ne mulasszák el a fiatalok szokásos műsorát.
Mária ezeket a dalokat megőrizte az utókornak. 1986. március 12-én kezdte meg munkáját az a dalkör 14 taggal, amit
az oroszlányi Feri bácsi a postaládákba dobott felhívással
szervezett meg. Már az első fellépésük nagy sikert aratott,
május 10-én, a Vár-réten. Hazai és külföldi szereplések következtek. 1988-ban jártak először Eschwegeben, ahol templomi énekekkel arattak nagy
sikert. Ezeket az énekeket Molnár János tanította be.
Mária 1994. június 11-én, a
svábok 250 évvel ezelőtti csengős bevonulásának jubileumi
ünnepén, megkapta a Magyarországi Németek Szövetségének díszoklevelét, a várgesztesi
népdalkincs megőrzésében és
hagyományozásában kifejtett
tevékenységéért. Mária mindig
az élet napos oldalán járt, ha
énekelt, elfelejtve minden búját, baját.
Lejegyezte a Hagyományőrző Klub
megbízásából, Dr. Tar József
2012.3.27-én.
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Az apróságok is A falu
megemlékeztek jegyzője
Nemzeti színű zászlókkal, kokárdákkal érkeztek a
várgesztesi óvodások és alsós iskolások a falu főterén
lévő hősi emlékműhöz, hogy a hagyományoknak
megfelelően ott emlékezzenek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire.
Az ünnepségen elsőként Petőfi Nemzeti dala hangzott
el, majd ezt követte a verses, dalos összeállítás, közte
Szűcs Imre, A katonák című versével, melynek első
versszaka igencsak illett a kicsikhez: A katonák, a katonák, ők is voltak gyerekek, ezért védik úgy a hazát,
mint a játszótereket.
Végül a gyerekek az emlékmű talapzatánál elhelyezték
nemzetiszínű zászlóikat, leróva tiszteletüket a nagy
elődök előtt.

Rekordévük volt
a pecásoknak
Minden tekintetben rekordévet tudhatnak maguk mögött a várgesztesi horgászok, akik már
gőzerővel készülnek a szezonra – ismertette az
elmúlt év eredményeit és az idei terveket Szabó
László, az egyesület elnöke.
Hét mázsa halat telepítettek 2011-ben az általuk
kezelt egyhektáros tóba, amihez sétány, játszótér
és pihenőpark is tartozik, s míg két éve 65 kilós
volt az éves legmagasabb fogásteljesítmény, addig Schaffer Márton tavaly 76 kilóval az egyesület
történetének legeredményesebb horgásza volt.
Huszonkilenc felnőtt, öt ifi és kilenc gyermek alkotja, a kislétszámú, mondhatni családias közösséget, ők tartják rendben a területet, ahol
szintén tavaly három új ülőpad-asztal kombinációt szereltek fel, 80 ezer forint értékben. Az
elmúlt hetekben újabb fejlesztést hajtottunk végre – mondja Szabó László, így a tópartot elláttuk
220 voltos árammal, növelve a komfortosságot.
Három versenyt szerveznek egyébként ez évben
a várgesztesi pecások: az idénynyitóra május elsején kerül sor, s újdonság, hogy attól a naptól
szeptember 1-ig a pénteki éjszakákon engedélyezett lesz a horgászás, amivel a harcsázás szerelmeseinek szeretnének kedvezni.

A helyi önkormányzatokról szóló
törvény értelmében a képviselőtestület hivatalát a polgármester
irányítja, a jegyző vezeti. Ez az én
értelmezésemben
mindenképpen
közös gondolkodást, csapatmunkát
igényel, vagyis a polgármesterrel, a
képviselő-testület tagjaival, illetve a
nemzetiségi önkormányzattal a kiegyensúlyozott, egymás tiszteletén
és szakmai megbecsülésén nyugvó
kapcsolatot és az együttműködés
jegyében megvalósuló településirányítást-vezetést jelenti – avat be ars
poeticájába Bodóné dr. Matis Gyöngyi, aki március 19-től látja el Várgesztes jegyzői feladatait.
- Egy kistelepülés életében a jegyzőhöz gyakran fordulnak az emberek
ügyes-bajos dolgaikkal. A helyi
községháza közelebb van az emberekhez, mint egy városi polgármesteri hivatal, az itt élők jobban a magukénak érzik, nyíltabbak, őszintébben beszélnek életükről, problémáikról. A jegyzőnek nagy türelemmel, kitartással, empátiás
készséggel kell hivatását szolgálnia
annak érdekében, hogy a jogszabályok adta keretek között felelősségteljesen, a rendelkezésre álló legjobb megoldást megtalálva segíthesse a gesztesi emberek életét.
- A következő napokban elsősorban
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a már folyamatban lévő ügyeket
kell áttekintenem, amiben a hivatal
munkatársai lesznek segítségemre.
Áttanulmányozom az önkormányzat alapdokumentumait, ismerkedem a gazdasági, pénzügyi helyzettel, a fejlesztési elképzelésekkel, a
hivatal ügymenetével, a nemzetiségi és civil szervezetekkel, s természetesen a falu polgáraival.
- A mindennapi munka mellett
ugyanakkor készülnünk kell a jövőre is. Itt van a küszöbön a közigazgatási reform. 2013. január elsejétől felállnak a járási hivatalok,
melynek központja térségünkben
Tatabánya lesz. Ugyanakkor mindenképpen törekedni kell arra, hogy
a falu lakóinak ne kelljen minden
apróságért oda utazniuk. Ennek kimunkálása, a módszerek megtalálása és bevezetése, a zökkenőmentes
átállás előkészítése az idei év egyik
legfontosabb feladata lesz – mondta
Bodóné dr. Matis Gyöngyi.
Portré:
Bodóné dr. Matis Gyöngyi Győrött
élt és Mosonmagyaróváron kéttannyelvű gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait, ahonnan
egyenes út vezetett az ELTE jogi karára.
1999-ben végzett, akkor költözött
Tatabányára, ahol a megyei közigazgatási hivatalban az önkormányzati szakterületen, törvényességi ellenőrzési szakreferensként
indult szakmai pályája. Munkája
során az önkormányzati döntések
jogszerűségének ellenőrzését végezte.
2004-ben lett a hivatal koordinációs és szervezési főosztályának helyettes vezetője, mely során a közigazgatási alap- és szakvizsga, valamint a továbbképzések kurzusait
gondozta.
2010-ben főosztályvezetővé nevezték ki a törvényességi ellenőrzési
főosztály élére.
2012 tavaszán sikeresen pályázott
a várgesztesi jegyzői állásra, amit
március 19-től tölt be.
A jegyző asszony férjével és gyermekével Tatabányán él.

A Sváb-kupa egyetlen, Vértessomlón rendezett fordulója kivételével valamennyit a Kecskéd együttese nyerte meg, így hozzájuk került az idei,
jubileumi kupa. A csapat kupagyőzelmét a somlóiak akadályozhatták
volna csak meg, azonban a várgesztesi záróforduló mérkőzéseiről – a
szurkolók elmondása szerint – a három legjobb játékosuk is hiányzott,
bár volt, aki ezt úgy fogalmazta meg, hogy pont azok, akik tudnak
focizni…
A Vértessomló, Kecskéd, Környe, s Várgesztes részvételével immáron
tízedik éve zajló, négyfordulós teremlabdarúgó torna utolsó állomásán
a somlóiak kikaptak a Környétől, viszont megverték a várgesztesieket
és kecskédieket. A házigazdák valamennyi együttestől vereséget szenvedtek el, így nem csupán a fordulót, de a kupasorozatot is a következő
sorrend zárta: Kecskéd, Vértessomló, Környe, Várgesztes.

