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KEDVES KÖZALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÓK!
Ismét eltelt egy év.
A Várgesztesért Közalapítvány ezúton fejezi ki köszönetét mindazoknak a magán
személyeknek, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták Várgesztest és
a várgesztesi lakosságot.
A NAV 2013-ban 172.519 Ft-ot utalt át a
Várgesztesért Közalapítvány bankszámlájára.
Az SZJA %-ának csökkenésének következtében sajnos jelentősen, 40 %-kal csökkent
az Alapítványnak történt 1 %-os átutalás.
A támogatási igények pedig tovább nőttek.
2013-ban a hagyományokhoz híven családi majálist, óvodai és iskolai kirándulást,
a sport ügyét, a nyelvvizsgát szerzett
várgesztesi lakosokat támogattuk. Várgesztes népszerűsítése érdekében eredményes Fotópályázat zajlott.
A jogszabályoknak megfelelően, határidőre
közreadjuk az Önkormányzat honlapján
az éves részletes beszámolót.

A Kuratórium az eddigi tevékenységek és
aktivitások megtartása mellett, az Alapító
Okirat szellemében szeretne újítani, valamint több támogatót találni.
A Várgesztesen működő vállalkozók felajánlása érdekében lehetőséget adunk személyes megbeszéléshez.
A civil szervezeteket érintő változások miatt a Közalapítvány „befogadta” a Felnőtt
–és gyermek táncosokat, a Hagyományőrzőket. Ezekből is látható, hogy a falunk
apraja-nagyja érintett már a Közalapítvány tevékenységében.
Változatlanul egy újfajta lehetőséget keresünk arra, miként lehetne az idősödő lakosság támogatását úgy kialakítani, hogy
életminőségük ne romoljon és egyben elfoglaltságuk
révén a helyi kulturális örökséget az ifjabb
várgesztesieknek továbbadják. Ez kiemelt
feladatunk lesz a Hagyományőrzőkkel
karöltve.

Ezúton kérjük Önöket, hogy személyi jövedelemadó 1 %-át vagy pénzügyi támogatásuk ajánlják fel a Várgesztesért Közalapítvány javára, hogy a fenti nemes
céljainkat mielőbb közösen megvalósíthassuk!
Levélhez csatoljuk azt a Nyilatkozat formát, amelyen a Várgesztesért Közalapítvány számlaszáma szerepel.
Az adóívek kitöltésénél szíveskedjenek a
számlaszámot 18602827-1-11 pontosan
beírni.
Várjuk továbbá ötleteiket és személyes találkozást remélünk rendezvényeinken!
Közreműködésüket, támogatásukat előre
köszönjük!

Rising Károlyné, (Irma) Elnök
Várgesztes, 2014.jan.			
Várgesztesért Közalapítvány
Várgesztes, Arany J.u.47.
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VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Tavaszi időben űzték el a telet

Tisztújítás a nyugdíjas bányászoknál
Batin József, a vértessomlói nyugdíjas bányász közösség
vezetője köszöntötte február végén a székházukban megjelenteket, akik között ott ült Vasas Mihály, a Bányász Szakszervezet Megyei Szövetségének elnöke, Matajsz József a
Megyei Nyugdíjas Szövetség Elnöke, Menoni Gabriella
várgesztesi és Hartdégen József somlói polgármester. A jelenlévők elsőként a helyi elnök beszámolóját hallgatták
meg, aki az elmúlt fél évtized eredményeiről tájékoztatta a
tagságot.
Mint elmondta, a szervezet 1984-es megalakulása óta komoly szerepet tölt be nemcsak a település, de a térség társadalmi, kulturális életében is, nem beszélve a rendkívül tartalmas kapcsolati rendszerről, amit az önkormányzatokkal,
civil szervezetekkel, vállalkozásokkal sikerült kialakítani. A
kezdeti 180-as létszám a kétezres évek elején némileg lecsökkent, de mióta a várgesztesi és környebányai nyugdíjasok is
csatlakoztak, stabilan kétszáz fő közelében van a tagság. A

Gondoskodjon a jövőjéről!

vezetőség munkáját rendre 15-20 aktivista segíti, s ez a tevékenység a programok szervezése, előkészítése mellett kiterjed a székház és környezetének karbantartására, állagmegóvására is. Az elnök végül megköszönte az eddigi
bizalmat és támogatást, majd bejelentette a vezetőség kollektív lemondását.
Az értékeléseket és hozzászólásokat követően a jelenlévők
megválasztották a következő öt év vezetőségét:
elnök: Egervári Péterné,
helyettese: Richter Ferenc,
tagok: Batin József, Dodonka László, Igari Béláné, Krüpl
György,
bizalmiak: Berecz Józsefné, Krüpl Ferenc, Tóth László, Wohl
István,
számvizsgáló bizottság: Richter Józsefné, Richter Ferencné,
Péhm Margit.

Szeretné a nyugdíjas éveit az állami ellátástól függetlenül élvezni? Ha a kérdésre igennel válaszolt, akkor
válasszon a személyre szabott megoldások közül és
biztosítsa jövőjét!
Szakszerű tanácsadással állok rendelkezésére:
Ódor József – 06 30 247 8438
e-mail: jozsef.odor55@gmail.com
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A farsangról és a hagyományőrzésről
szóltak a februári hetekben a
várgesztesi óvodások és alsós kisiskolások mindennapjai. A programsorozat a hónap elején disznótoros ebéddel
vette kezdetét, majd a farsangi fánk
elkészítésének titkaival ismerkedtek a
gyerekek, a hónap utolsó előtti napján
pedig – kellemes tavaszi időben – végképp búcsút intettek a télnek.
Már koradélelőtt megkezdődött a far-

sangi mulatozás, ahol maskarás felvonulással nyitották az eseményt, daloltak, táncoltak, majd a koradélutáni
pihenőt követően minden folytatódott. Két óra után a szülők is elkezdtek szállingózni a faluházba, hogy
közösen szórakozzanak a télűző programon. Az asztalokon sütemények és
egyéb csemegék sokasága várta az
éhes szájakat, a konferenciateremben
tréfás versenyeket szerveztek, végül
szülő és csemete együtt vonult az ud-

varra, hogy együtt égessék el a télboszorkát, a kiszebábot.
A néphagyomány szerint a kiszebáb
egy menyecskének öltöztetett szalmabábú, melynek elégetésével elzavarják
a rossz időt, s bár erre került sor Várgesztesen is, a fagyokról, valamint a
hóról és a rossz időről sem igen emlékezhettek meg a jelenlévők – lévén,
hogy ilyen nem nagyon volt az elmúlt
hónapokban.

Második alkalommal találkoztak A Vértes Agorájában Tatabánya térségének kulturális szakemberei. Várgesztest Geiszt Róbert, a Faluház vezetője képviselte.
A konferencián Salamon Hugó szakmai igazgató röviden beszélt A Vértes Agorája indulásáról, küldetéséről, az első év tapasztalatairól.
Hangsúlyozta, hogy látványosan megújult az épület, de a legfontosabb az, mire használjuk, milyen tartalommal töltjük meg. Hozzátette, a térség településeivel való együttműködésben a szolgáltató funkciónak jut főszerep. Ennek megfelelően A Vértes Agorája egy lehetőségrendszert ajánl, amellyel a partnerek, jelen helyzetben a térség települései elképzeléseink szerint élhetnek.
A térség településeivel való együttműködés kereteiről Salamon Hugó elmondta, hogy a partnerekkel folytatott rendszeres konzultációk
és szakmai találkozók segítik majd a közös munkát, lehetőség nyílik egymás művészeti csoportjainak szerepeltetésére, közös projektek
megvalósítására.
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A MENONI CSALÁD
A Menoni család ma élő tagjai szájhagyomány alapján úgy tudják, hogy elődeik
Olaszországból települtek Magyarországra. A 2001-ben Németországban kiadott
„Vérteskozma im Schildgebirge in Ungarn
1747-1800” című, alapos kutatáson alapuló családkönyvben elsőként Menoni Franz
1813-1885 neve szerepel, aki lehetséges,
hogy Pécsett született. Csákváron kötött
házasságot Schaeffer Katharinával 1834ben, Anna 1835 és Theresia 1837 lányuk is
itt született, de a további öt gyermek, köztük József 1848 is már Vérteskozmán látott napvilágot.

Menoni József 1848 Várgesztesen 1872-ben
kötött házasságot az ottani születésű Hetzl
Theresiával 1853, akinek édesanyja Pillmann
Elisabeth. Házasságuk gyümölcse hét leány és egy fiú József 1892, akik valamen�nyien Vérteskozmán születtek. Katharina
1873 Bretthauer Antonnal és Theresia 1874
Fabian Andreassal 1894-ben kötött házasságot Vérteskozmán.
Menoni József 1892 Várgesztesen már
gyermekkorában szerelmes volt Mózer János kocsmáros leányába, Erzsébetbe 1894.
A szegény Menoni fiúnak kevés esélye volt,
miután még édesapja háza is leégett és ideiglenesen a Tromposch család istállójában
találtak menedéket. A kocsmárosné,
Wachter Ilona így szólt a lányához: „Ebből
a szép tányérból egyél, ha üres! Mit ér a
szép legény, ha szegény!” A fiatalok szerelme nem ismert akadályt. Még a jegyző is
pártjukra állt szólván: „Mózerné miért
nem adja a lányát ennek a szegény fiúnak,
hiszen úgy szeretik egymást!” „Jól van!
Vigye!” Csomagolt zsírt, szalonnát és kenyeret a fiataloknak, de egy karkosarat is
ajándékozott, ha koldulni kell menni, legyen mibe tenni. Koldulni nem kellett,
szorgalommal, kitartással megalkották a
maguk kis birodalmát, ahol hét Menoni
gyerek lelt békés, boldog otthonra.
Menoni Anna Hartmann Mihályné 1934
büszkén beszél a családjáról. József 19171998 Budapesten a Posta vezérigazgatója
volt. Külföldi tapasztalatai alapján a tömbházakban Ő vezette be a kapualjakban a
postaládákat. Ferenc 1919-1971 és János
1927-2006 bányászként dolgozott. Imre
1937-1982 egy ideig szintén bányász volt,
majd lakatos a Környei Kombinátnál. A lányok családanyai hivatásuknak éltek. Katalin 1921-2004 és Hernádi József 19212002 házasságából négy gyermek született.
Erzsébet 1924-1997 Wachter Józsefnek
1918-1945 egy gyermeket, Kámán Imrének
négy gyermeket szült. Anna 1934 és
Hartmann Mihály 1929-1991 két gyermekkel járult az unokák sorához. József
Wéber Erzsébettel kötött házasságából
nem született gyermek, de a kis Hartmann
Mihályt 1957 úgy szerette, mintha sajátja
lenne. Ferenc és Schaffer Teréz frigyéből két

gyermek született. János és Mózer Teréz
1930-2010 házassága négy gyermeket
eredményezett. Imre és Schalkhammer
Mária 1940 házassága további két unokával örvendeztette meg Mózer Erzsébetet,
akit mind a 18 unokája életben talált.
Egyedül, a 19. unoka, Menoni Gabriella
született halála után.
Menoni Józsefhez 1892 nem volt ilyen kegyes a sors. Az első unokának, Hernádi Józsefnek 1942 még örülhetett. A második
unoka, Wachter Erzsébet 1945. január 2-án
született és a nagypapát, meg az édesapját,
Wachter Józsefet, és három Menoni fiút
január 6-án málenkij robotra hurcolták. A
nagymama könyörgött, hogy ne hagyja
itt a lányokkal, feküdjön be Erzsi ágyába.
A nagypapa hajthatatlan volt: „Nem hagyom a fiaimat!” Utolsó üzenete az volt,
hogy ne maradjatok otthon, mert a szomszéd szalmatetős háza kigyullad a gránáttól és megfulladtok a pincében. Ő és a veje
nem tértek haza, de József, Ferenc és János
igen.
A háború előtt Menoni József több éven át
volt Várgesztes bírója. Megválasztásához
nem kellett más, mint tekintély, becsületesség és bölcsesség, vagyis olyan emberi tulajdonságok, hogy példakép lehessen. Családszerető embernek ismerték. Egy
alkalommal a bíró tevékenységét segítő
csendőrök így szóltak: „Bíróné, álljon fel
és mutassa meg, mit takar a kötény!”
Édesanyám kicsit restellte, hogy negyven
évesen terhes, engem hordott a szíve alatt
– emlékezett vissza Anna leánya. Apám elvesztése nagyon megviselte lelkileg, a sok
munka meg fizikailag. A beszolgáltatás
terhe is sújtotta a családot: tojást, tejet,
babot, uborkát, mindent vittek. Egy alkalommal a hízott liba súlyából 15 deka hiányzott. „Liba, bocsásd meg, amit teszünk
veled!” Kerestünk egy követ, azt
tuszakoltuk a végbelébe, hogy meglegyen
a beszolgáltatási súlya. Imrével jártunk
borsót kaszálni, hogy a fizetségül kapott

gabonával teljesíthessük a beszolgáltatási
kötelezettségünket. „De azért jó volt! Vasárnap mindig táncoltunk, énekeltünk,
vidáman voltunk!” Anyukánk nagyon
vallásos volt, még kapálásba menet és jövet is imádkozni kellett, így aztán nem
csoda hogy a gyöngyök lekoptak a rózsafüzérről, újat meg nem lehetett kapni. A
plébános ezt megtudva mondotta: „Az Isten majd arról fogja megismerni, hogy
nincs gyöngy a rózsafüzérjén, annyit
imádkozott!” 1962-ben Isten el is szólította. József fia Karácsony előtt megírta,
hogy nem jön haza, mert a postán ilyenkor van az aratás. Nem engedte az akkor
véghez közeledő asszony, hogy táviratozzunk a fiának. „Ha az Ő szíve nem diktálja, hogy jöjjön, akkor arasson!” Este Jóska
kopogtatott az ajtón, hazahozta a szíve.
Szomorú karácsonya volt a családnak, a
Mamát kívánsága szerint lovas szánon
vitték a temetőbe, sírjánál pedig az általa
kiválasztott férfiak énekeltek.
A Kecskédi Hartmann Mihály Annát nehezen tudta megszerezni a Várgesztesi legények ellenállása miatt. Volt úgy, hogy udvarlásaiból lóháton kellett haza menekülnie.
A leánykérés már nem volt ilyen veszélyes.
A Mama a mostani Villapark helyén legeltette a teheneket, amiért a felügyelő megbüntette és Környebányára kellett terelni a
jószágot. Mire hazakerült, annyira fáradt
volt, hogy csak röviden válaszolt a leánykérő legénynek: „Csináljatok úgy, ahogy
akarjátok, csak most hagyjatok pihenni!”
És a fiatalok úgy csinálták. Kecskéden rendezték be az életüket. Megszületett Mihály
1957 és József 1959. Aztán jöttek az unokák: Nikolett 1977, Viktor 1980, Erika 1985,
és Róbert 1989. A 2013-as év meghozta az
első dédunokát is, Hajagos Ádámot. A családban békesség és szeretet uralkodik. „Róbert unokám naponta ki tudja, hányszor
elmondja, szeretlek, és ez nekem nagy erőt
ad!”
-TJ-
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Tehetséges ifjú matematikusok

Szoros az élmezőny a megye II-ben

Huszonharmadik alkalommal rendezte meg a
Tatabánya Kertvárosi ÁMK Bolyai Általános Iskola a Bolyai Matematika Versenyt, melynek keretében huszonöt iskola ifjú matematikusai mérték össze tudásukat.
A versenyre közel nyolcszázan jelentkeztek a tatabányai és a városkörnyéki iskolákból,
Vértessomlóról 43-an törték a fejüket a feladványokon. A döntőbe végül 13 somlói- gesztesi diák
jutott be.
Balogh Anna (Várgesztes) 27 korosztálybeli diákkal mérte össze tudását, s végzett a második
helyen, míg a végzősök 22 fős mezőnyében Balogh István (Várgesztes) a harmadik lett, csupán
két ponttal maradt el a második és néggyel az
első helyezettől. István csütörtökön egy különdíjat is átvehetett, mivel harmadikos kora óta nemcsak rendszeres résztvevője a versenynek, de folyamatosan az élmezőnyben végzett.

Az első helyen jelenleg a Tata
áll, mindössze egy ponttal
megelőzve a Tát, Sárisáp II
duót. Mindhárom csapat szeretne feljutni, és van is olyan
erős, hogy ezt megtegye – olvasható a félidei elemzés a
kefoci.hu portálon. Kisebb
szakadék után találjuk meg a
Nyergesújfalu és a Vértessomló
csapatait. Ők 5 illetve 6 pontra
vannak a listavezető Tatától,
15 meccs alatt ez bőven behozható. Kiegyensúlyozott teljesítményt mutattak az idén,
bár a Vértessomló részéről
van egy kis formahanyatlás a
tavalyihoz képest.

a Dunaszentmiklós. Tavaly
sem voltak acélosak, idén viszont ha nem mutatnak be
egy-egy huszáros hajrát, búcsúzhatnak.

Közelítünk lefelé, ám a következő csapatoknak elvileg nem
lehet gond a kieséssel. A
Piliscsév meglepetésre jól kezdte a szezont, de nagyon vis�szaesett, és a Várgesztesnek is
remélhetően jót tett a téli szünet, hiszen utolsó hét meccsét
kivétel nélkül elveszítette. Kieső helyen jelenleg két csapat
tanyázik, ez pedig a TABAK és

A következő kategória a létesítmény felújításokra irányul,
Vértessomló 2,7 milliót kap
ebben a projektben. Pályaépítési beruházás 3 lesz megyénkben idén MLSZ támogatással: Gyermelyen, Tatán és
Vértessomlón.
A csapat tavaszi menetrendje
a weboldal AKTUÁLIS menüpontjában olvasható!

Pályázik a kompenzációra Várgesztes
Az egyik szemem sír, a másik meg nevet – ezt a tavalyi közmeghallgatáson fogalmazta meg Menoni Gabriella polgármester egy
kérdezőnek, aki azt tudakolta, hogy volt-e Várgesztesnek olyan
adóssága, amit kompenzált az állam. Mint kiderült, nem, amire
végül is büszkék lehetnek… Szolga Róbert képviselő a felvetés
kapcsán akkor így summázott: ha ezt két évvel ezelőtt tudjuk,
minden utat felújíttattunk volna…
Az adósságkonszolidáció témája az idei, közmeghallgatáson is
felmerült a mindösszesen kilenc érdeklődő előtt.
A polgármester hagyományosan részletesen ismertette a község
bevételi, kiadási sarokszámait, a tavalyi tervezési és teljesülési
arányokat, s azok tükrében az idei elképzeléseket. Első pillantásra úgy tűnhet, hogy a bevételi oldalt túlterveztük az előző esztendőben, ám a 84%-os teljesülés egyetlen oka, hogy még nem
érkezett meg a játszótér megvalósításához elnyert 14,5 millió
forint, s ugyanígy az egyháztól is várható még a sírkert felújításához korábban átadott 2,5 millió – indokolt Menoni Gabriella. A polgármester az idei kiadásokhoz, annak is a fejlesztési keretéhez érkezve idézte fel a tavalyi közmeghallgatáson
elhangzottakat: mi mindig is addig nyújtózkodtunk, ameddig a
takarónk ért, ezért is tartottuk meglehetősen furának a helyzetet, hogy szinte azokat „jutalmazzák”, akik kevésbé megfontoltan gazdálkodnak. A község vezetője azért érintette ismét a kérdést, mert mára megjelent egy rendelet, amellyel azon települések
számára, melyek nem voltak kedvezményezettjei az adósságkonszolidációnak, pályázatot hirdettek lélekszámarányosan sávosítva az elnyerhető összeget. Várgesztes természetesen benyújtja a pályázatot és a számunkra elnyerhető 10 milliót utak

Az MLSZ a napokban közzétette azokat az adatokat, melyekből kiderülnek, hogy megyénk csapatai mennyi TAOból származó pénzhez jutnak.
A szövetség több kategóriára
osztotta a támogatásokat. Az
elsőben a működési és tárgyi
eszközökre adott források olvashatók: Vágesztes 2,4 millió
forint, Vértessomló 3,7 millió.

rendbetételére kívánjuk fordítani – jelentette be.
Beruházásokra egyébként idén 21 milliót tervez a falu, melynek
döntéshozói már most készülnek az uniós források következő
ciklusára, így az útépítési, csapadékvíz elvezetési terveztetések 4
millióval növelik meg a kiadásokat.
A község tavalyi eseményeit felidéző képes összefoglaló után
Pillmann József, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes elnöke ragadta meg a lehetőséget, s a segítségüket felajánlva
kérte, bátorította a közelgő március 21-ei határidő kapcsán a
gesztesi németajkúakat a nemzetiségi regisztrációra, amellyel jogosulttá válnak az őszi önkormányzati választások során a
nemzetiségi önkormányzati választáson való részvételre.
Mint kiderült, vannak, akik tájékozatlanok, vagy félreértelmezik a kérdéssel kapcsolatos híradásokat. Egy jelenlévő például azt
vetette fel, hogy úgy tudja, ha regisztrál, akkor nem szavazhat
április 6-án pártlistára. A tévhitet az elnök és Szennay István is
határozottan cáfolta. A jegyző kifejtésében elhangzott, hogy ez
csak akkor igaz, ha a kérelmező a nyomtatvány „B” pontjának
bejelölésével az országgyűlési képviselők választására is kéri kiterjeszteni a nemzetiségi választópolgárként történő részvételét.
Ebben az esetben valóban csak az adott nemzetiség országos önkormányzata által állított listára szavazhat, de ha nem kéri a
kiterjesztést, a regisztrációnak önmagában nincs köze az áprilisi
választáshoz.
A közmeghallgatáson további lakossági felvetésre elhangzott,
hogy a labdarúgópályát jelenleg azért nem használják, mert felázott és kímélik, s a remények szerint kb. egy hónap múlva már
valóban hazai környezetben játszhatják a focisták az itthoni
meccseiket. Szintén március végére zárulhat le a ravatalozó és
sírkert felújítása, már csak a térkövezés és a parkosítási munkálatok vannak hátra.

