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Nagyüzem a sportcsarnokban
Teremfoci nagyüzem volt a februárban a várgesztesi faluház
sportcsarnokában. A hónap elején a Sváb-kupa nyitotta a sort,
melyen a térség német nemzetiségi településeinek csapatai léptek pályára. Ezen a vendéglátókon kívül Környe, Vértessomló,
és Kecskéd csapatai küzdöttek a
mind jobb eredményekért és helyezésekért. A fordulót – kiegyensúlyozott, nagyszerű játékkal – a Kecskéd együttese
nyerte, 2. lett Vértessomló, 3.
Környe csapata.
Ezt követte a második alkalommal kiírt U19-es Milton-Vértes
kupa elnevezésű meghívásos
torna, melyen öt csapat közel
félszáz focistája rúgta a bőrt.
Bár a csapatokon még látszott
az év eleji forma, nem egy szikrázó, színvonalas összecsapást
is láthattak a nézők, s bizony a
fiatalos hevület is nemegyszer
sípja használatára kényszerítette

a bírót. A formába hozó megmérettetést végül - a tavalyihoz
hasonlóan - a bokodi ifik nyerték, másodikak a kecskédiek,
míg a harmadik helyet a gesztesiek szerezték meg.
Legutóbb a felnőttek csaptak
össze a számukra meghirdetett
Milton-kupán. Dunaalmás, Bokod, Dad, Vértessomló és Várgesztes együttesei küzdöttek a
helyezésekért. A bokodiak az ifi
torna megnyerését követően,
ismét a képzeletbeli dobogó legtetejére állhattak, második lett a
Dunaalmás, míg a harmadik
helyezést a hazaiaknak sikerült
elcsípniük. Vértessomló lett a
negyedik, Dad az ötödik.
Mint arról Pillmann Ferenc, a
Várgesztesi Sport és Faluvédő
Egyesület elnöke tájékoztatott,
az utóbbi két tornát a Grupo
Milton cégcsoporthoz tartozó
Milton SLTD támogatta. A cég-
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Tisztelt
Olvasó!
gel egy éve többmilliós támogatói szerződést kötöttek, így biztonságban kezdhetik az évadot.
Pillmann Ferenc beszámolt arról is, hogy márciusban megkezdődik a sportpálya felújítása. Ennek keretében a 7,2 millió
forintos pályázaton nyert pénzt
az önkormányzat ötmillióval
kiegészíti, így elkészülhet a tel-

jes gyepcsere, az automata öntözőberendezés telepítése, valamint egy füves edzőpálya kiépítése. A munkálatok miatt a
csapat a tavaszi fordulók hazai
meccseit Felsőgallán és Vértessomlón játssza, de a tervek
szerint ősszel ismét a megszokott helyen buzdíthatják kedvenceiket a gesztesiek.

A kicsik elégették a telet jelképező kiszebábot
Igazán jó napjuk volt február 23-án a várgesztesi gyerekeknek,
ugyanis egész napos farsangi program keretében búcsúztatták a telet. Délelőtt az iskolások és óvodások jelmezben vonultak fel a Faluház kistermében a szülők nagy örömére, majd német és magyar
nyelvű műsort adtak a jelenlévőknek, végül meg is táncoltatták az
anyukákat, apukákat és nagyszülőket. Ezt követően terített asztalok várták a farsangolókat, roskadásig telve süteményekkel, tortákkal és üdítőkkel, így nem csoda, ha csak módjával fogyott az ebédre
feltálalt főtt étel.
A délután szintén a játék, szórakozás jegyében zajlott, sok tánccal,
vidámsággal. A szülők és rokonok ismét felkeresték a házat, hogy az
eseményt még emlékezetesebbé tegyék a közös játékkal, vetélkedéssel. Az alkony közeledtekor aztán mindenki jól beöltözött, hogy a
hagyományoknak megfelelően az udvaron meggyújtsák és elégessék
a telet szimbolizáló szalmabábut, a kiszebábot, ezzel is jelezve, a várgesztesi gyerekek már nagyon várják a tavaszt.
További képek megtekintéséhez kattintson a www.oroszlany.hupont.hu
weboldalra!

Öt éve történt
- Második éve működik a nyugdíjasok
klubja a várgesztesi faluházban, melyet az
alapítók azzal a szándékkal hoztak létre,
hogy a helyi építészeti, kulturális értékeket megőrizzék, a hagyományokat, szo-

kásokat és elfeledett mesterségeket felelevenítsék, továbbörökítsék a fiatalabb nemzedékeknek.
2006.01.11.
- Illetéktelen behatolókat fogott el a szolgálatban lévő rendőr Vértessomlón az

egyik víztároló medencénél. A jelzést követően az ÉDV Rt. diszpécserszolgálata az
ivóvízellátás biztonságának megóvása érdekében, óvatosságból azonnal intézkedett
a medence leeresztéséről, tisztításáról.
2006.01.16.
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Várgesztes képviselő-testülete új közéleti havilap
indításáról döntött, melynek címe Gesztesi Krónika. Kérem, fogadják ugyanolyan érdeklődéssel és szeretettel, mint amilyennel
eddig olvasták a Gesztesi
Csengőt. Egyben szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik a
Gesztesi Csengő szerkesztésében tevékenykedtek,
hozzájárultak
ahhoz,
hogy hónapról hónapra
új hírekhez jutottunk.
Köszönetem fejezem ki
azoknak is, akik továbbra
is aktív segítséget nyújtanak, immár az új havilap

VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA
megjelenéséhez. Külön köszönet Gallai Edinának,
aki 2003. óta szerkesztette a Csengőt, s akitől
most búcsúzunk, mert
az új lap szerkesztésében
nem kívánt szerepet vállalni.
Tisztelt Olvasó!
Kérem az új lap szerkesztőit, hogy munkájuk során erősítsék azt az elkötelezettséget, hitelességet,
sokszínűséget és igényességet, amely eddig is jellemzője volt Várgesztes
közéletének. Az olvasókat
pedig arra kérem, hogy
érdeklődésükkel, véleményükkel tegyenek hitet a
közösségi összetartás e
fontos orgánuma mellett.
Üdvözlettel: Menoni Gabriella polgármester

A katonák is voltak gyerekek
A katonák, a katonák, ők is voltak gyerekek – énekelték Várgesztes óvodásai
és kisiskolásai a falu március 15-i ünnepségén. A kellemes, napsütéses időben
elsőként a forradalom kitörésének rövid összefoglalója hangzott el az 184849-es szabadságharc megemlékezésének helyszínén, a helyi hősi emlékműnél. Ezt követte a verses, dalos összeállítás, végül a gyerekek az emlékmű
talapzatánál elhelyezték nemzetiszínű zászlóikat.

Flutát
kóstoltak a
nyugdíjasok

tájékoztatott, a településen erősen élnek a nemzetiségi hagyományok, ezeket szeretnék továbbadni a következő nemzedékeknek.

Szinte nincsen olyan rendezvény, közösségi esemény a
Vértes ölén fekvő kis faluban,
melyen ne vennének aktívan
részt a nyugdíjas klub tagjai,
akik legutóbbi ülésükön az idei
év terveiről, programjairól egyeztettek a faluházban.

Az összejövetel megható pillanata volt, amikor Eck Antalnak
egy eredeti, kézzel készített
sváb klumpával kedveskedtek
nyugdíjas barátai. Mint azt a
megajándékozott elmondta, évtizedek óta vágyott egy ilyen
fapapucsra, s bizony közel hetven évet kellett megélnie, hogy
valóra váljon álma.

Természetesen szóba került a
tavalyi év legsikeresebb programja is, annak a tárlatnak a
megszervezése, mely a gesztesi
családokat mutatta be fotográfiák, dokumentumok és egyéb
emlékek kiállításával. Ezeket a
relikviákat továbbra is várják a
szervezők, amiket digitális formában is megőriznek az utókor számára. Mint arról Geiszt
Róbert, az intézmény vezetője

Mindeközben Dilong Sándor és
felesége, Katika, a faluház konyhájában serénykedett, s eredeti
népi ételt, Tolna-megyei flutát
készített a klub tagjainak. Ehhez a megtisztított, darabolt,
főtt krumplit össze kell törni,
majd zsiradékkal, tojással,
liszttel összekeverni, sóval, ízesíteni és tűzön átforgatni, míg
sűrű, krumplipürészerű anya-

got nem kapunk. Ezt kell aztán kanállal forró olajba szaggatni és kisütni, majd túrós,
fokhagymás tejföllel és reszelt
sajttal tálalni, de lekvárral is
felszolgálható.
Nagy sikere volt az ízlésesen
tálalt finomságnak, miközben

a közösség tagjai már a következő programot tervezgették, a
március 26-án sorra kerülő
hagyományőrző sváb disznótort.
A képen balról a klumpa készítője, Hartdégen József és Eck Antal
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Az első 100 nap után
Megfiatalodott a várgesztesi képviselő-testület az októberi önkormányzati választásokat követően, hiszen három harmincas
éveiben járó fiatal kezdte meg a
munkát az új grémiumban.
Egyikük, Kluber János alpolgármester nyilatkozott az eltelt
időszak munkájáról, a jövő terveiről.
- Talán a felfokozott várakozásnak is köszönhető, hogy a
térségben a legnagyobb arányban, 70,70%-os részvétellel szavaztak Várgesztesen tavaly októberben. A lakosok döntő többsége Menoni Gabriellát választotta meg polgármesternek. A
testületben Almási Istvánt újraválasztották, mellette Busz Tamás, Szolga Róbert és jómagam
kaptam bizalmat, amit ezúton
is köszönök mindenkinek.
Hogy mi váltotta ki a generációváltást, nehéz meghatározni,
talán újfajta településpolitikát
szeretnének az itt élők, nekünk
pedig most bizonyítanunk kell,
hogy nem érdemtelenül bízták
ránk Várgesztes életének szervezését, irányítását a polgárok.
- Azt az elején megbeszéltük társaimmal, hogy nem fogunk a
múltban kutakodni, felelősöket
keresni, nem ez a dolgunk. A
mi feladatunk lezárni egy időszakot, s békés, megfontolt, eredményes munkát végezni. Az elmúlt hónapok bizonyították,
hogy tudunk együtt gondolkodni, tudunk együtt dolgozni.
Természetesen mindez nem jelenti azt, hogy nincsenek vitáink, hogy mindenről egyformán gondolkodunk, de azt
igen, hogy konszenzusos, emberi, kulturált stílusban kezeljük a falu problémáit, mindenkor figyelembe véve az egymás

személye és véleménye iránti
tiszteletet.
- Komoly eredménynek tartom
azoknak a bizottságoknak, munkacsoportoknak a létrehozását,
melyek működéséhez olyan általunk is elismert embereket
kértünk fel, akik az adott szakterület értői. Ilyen nem volt a
múltban. A gazdasági, kulturális, településfejlesztési és környezetvédelmi csoport létrejötte. Külsős tagjai nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy ne csak
egyoldalúan foglalkozzunk az
adott témával, feladattal, hanem ott legyen mögöttünk a
civil segítség és a civil kontroll.
A közös együttgondolkodást
követően határoztuk meg azokat a prioritásokat, amiknek figyelembe vételével készítettük
el idei költségvetésünket.
- Hosszú évek óta húzódik Várgesztes rendezési terve, ami a
közeljövőben végre elnyeri végső tartalmát. Erre azért is nagy
szükség van, mert hiányában
szinte semmilyen fejlesztésnek
nem lehet nekikezdeni. Kiemelt
feladatként kezeljük a csapadékvíz-elvezetésének megoldását, s ezzel párhuzamosan az
utak felújítását, és még idén
sort kívánunk keríteni a ravatalozó tetőrekonstrukciójára, a
külső falszerkezet és a belső
padlóburkolat rendbetételére.
- Ugyanakkor azt is figyelembe
kell vennünk, hogy a falu pénzügyi lehetőségei végesek, ami
azt is jelenti, hogy át kell gondolni a kötelezően ellátandó és
az önként vállalt feladatokat.
Ezek között elsőként említeném
meg az iskolát és az óvodát,
melyeket minden körülmények
között helyben kívánunk továbbra is működtetni. Ez ügyben a szülői szervezettel és a

Egyházközségi hírek
Ez év elején tartotta képviselő-testületi ülését a római katolikus
egyházközség, melyen Bedy Sándor plébános mellett ott volt
Schlapak József (világi elnök), Mautner János (templomatya),
Hartdégen Ignác (képviselő), Hartdégen Zoltán (képviselő), Jezsó
Pál (képviselő), Kluber Józsefné (képviselő), Krüpl László (képviselő), Pillmann Jánosné (képviselő), Racsmány Mihály (képviselő),
Kluber János (képviselő), Pillmann Angéla (jegyző) és Krüpl
Lászlóné, aki immár öt éve látja el a közösség könyvelési feladatait.
Az ülésen – többek között – beszámoló hangzott el az egyházközség gazdálkodásáról. A bevételi oldalon, a tavalyi évben mintegy 850 ezer forint szerepel. Ennek nagyobb részét a perselypénz
(474 ezer) tette ki. 339 ezer forint érkezett az egyházi hozzájáru-
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Elhunyt Várgesztes Kárfelmérésen a
legidősebb lakója megyéspüspök
Kluber Józsefné, Teri néni kilencgyermekes családba született Várgesztesen 1910. március 8-án, s egy ötéves pesti kitérőt leszámítva itt élt mindig. Huszonnégy évesen
ment férjhez, négy fiú és négy lánygyermeket szült.
Századik születésnapján, egy éve a család, tizenöt unokája, s tizenhét dédunokája mellett köszöntötte őt Menoni Gabriella polgármester és Pillmann József, a helyi
kisebbségi önkormányzat elnöke is.
Akkor ezekkel a szavakkal köszöntötte fia, Kluber József:
„Nem a jólét, nem a gazdagság, hanem a hit, a szeretet a
hosszú élet titka.”
Teri néni a közelmúltban végleg távozott. Emlékét nemcsak családja, szülőfaluja is őrzi.

szülőkkel is konzultáltunk. A
felső tagozatosok már évek óta
Vértessomlón tanulnak, de az
alsósok itt, s ez így is marad. Új
lehetőségként merült fel az,
hogy intézményfenntartó mikro társulást hozzunk létre a
Somlóval, ami azért is jó lenne,
mert így plusz forrásokhoz jutnánk, nem beszélve az egységes
követelményrendszer kialakításáról, ami nem okozna törést a
gyermekek fejlődésében, amikor
a felső tagozatba lépnek.
- Az elmúlt két évben a családok, háztartások többségében
megváltoztak a pénzügyi lehetőségek. Az energia, az élelmiszerek, a szolgáltatások áremelkedése takarékosabb költségvetésre kényszeríti az embereket,
s nincsen ez másképpen falunk
életében sem. Ahhoz, hogy fejlesztési elképzeléseinket megvalósítsuk, az ésszerűbb gazdálkodás mellett újabb források
bevonására is szükség van. Ez
az oka a telekadó bevezetésének,
és ez indokolja a civil közösségek finanszírozásának áttekintését is. Jó érzés, hogy Várgesztesen ilyen aktívan ápolják a
hagyományokat, hogy az itt

élők nem feledkeztek meg nemzeti identitásukról, az ide letelepedett őseikről. Működésüket
eddig is, s a jövőben is támogatni fogja az önkormányzat,
ugyanakkor a civil szervezetekre fordított évi 5-6 millió forint
hatalmas összeg. A lakosságszámban hasonló nagyságú települések esetében ez az összeg
mintegy felét-negyedét tudják
ezekre a célokra fordítani. Ezzel
nem azt akarom mondani,
hogy nem megérdemelten jutottak működési forráshoz közösségeink, hanem azt, hogy –
mint minden területen – itt is
összébb kell húzni a nadrágszíjat, megszüntetni a párhuzamosságokat, ösztönözni az együttműködést, a pénz hatékonyabb
felhasználását.
- Talán az elmondottakból kirajzolódik, hogy nincs könnyű
helyzetben az önkormányzat.
Nehéz örökséget kellett lezárni,
de ez megtörtént, és képviselőtársaimmal most az a feladatom, hogy a polgármesterrel
együttműködve
dolgozzunk
egy mind élhetőbb, komfortosabb, lakosságmegtartó erejét
növelő Várgesztesért.

lásból, míg 45 ezer adományból. Az idei évre meghatározott hozzájárulás családok esetében 3.500 Ft, egyedülállóknak 1.75 Ft.
A kiadási oldalon a közüzemi és egyéb működési költségek közel
200 ezer forintot tettek ki, 220 ezer forint volt a ravatalozó tervezési díja, és 324 ezret utaltak oldallagos költségként Vértessomlónak.
A sekrestyési feladatokat – templomatyai munkája mellett – Mautner János végzi 2011-ben, aki a templomi orgona tervezett felújítására ajánlotta fel ezért kapott tiszteletdíját, amit egy erre a
célra elkülönített bankszámlára helyez el.

Gyorshír: Lemondott hivataláról dr. Jónás Béla, a telepü-

lés jegyzője, aki 2008. január 1. óta vezette a hivatalt. Az
ügyről következő számunkban olvashatnak bővebben.

Az elhurcoltakra emlékeztek
Orosz katonák érkeztek 1945. január 6-án a Várgesztesre,
akik összeszedték a 15-55 év között férfiakat, hogy –
ahogyan mondták – háromnapos „malenkij robot”-ra,
azaz kényszermunkára vigyék őket. Az három napból
aztán hetek, hónapok lettek, hiszen útjuk első állomásaként Bajára gyalogoltak tizenkét nap alatt, majd vonatra
rakták az ember-transzportot és Temesvárra hurcolták,
így kiváltva a hadifoglyokat.
Mint minden év elején, idén is erre emlékeztek a település
lakói, akik a szentmisét követően a világháborús emlékműnél rótták le kegyeletüket. Az eseményen felszólalt
Menoni Gabriella polgármester és Pillmann József, a kisebbségi önkormányzat elnöke. Utóbbi emlékeztetett
arra, hogy 66 évvel ezelőtt hatvanhat várgesztesit hurcoltak el, s közülük tizenegyen sohasem térek vissza.
- Szinte minden helyi családot érintett a férfiak munkatáborba kényszerítése, ami nemcsak a falut érintette, hanem súlyos tragédiája volt a magyarországi német nemzetiségnek – mondta Pillmann József, aki megemlékezett
az I. Világháború kilenc, és a II. világégés tizenkét helyi
áldozatáról is.
Az áldozatok előtti tisztelgést az önkormányzatok és a
nyugdíjas klub koszorúzása zárta, majd a jelenlévők helyezték el a kegyelet mécseseit az emlékmű talapzatánál.

Etyeken kezdte körútját Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök,
aki személyesen mérte fel az oroszlányi földrengés által a templomokban, sekrestyékben okozott
károkat. Útja innen Környére, Várgesztesre, Vértessomlóra vezetett,
végül a bodajki kegyhelyet kereste
fel.
Mint elmondta, mindenhol találkozott a település polgármesterével,
akik arról is tájékoztatást adtak,
milyen egyéb károk keletkeztek a
településeken, valamint tárgyalásokat folytattak arról, milyen összefogással tudják ezeket helyrehozni.
Etyeken a boltívek repedései utaltak
a földmozgásra, s hasonlókat lehetett tapasztalni a környei templomban. A vértessomlói kis kápolnában és a kegytemplomban jelentős károk keletkeztek, melyek az elmondás szerint súlyosbodtak az
elmúlt hét során. A méretes repedések nemcsak a templomhajóban,
hanem a födém találkozásánál és a
sekrestyében is megjelentek.
- A legtragikusabb helyzetet Várgesztesen tapasztaltam. Itt a kórusnak is helyet adó karzat különösen
sérült, szinte minden nyílászárónál
és a sekrestyében megrepedtek a falak, megmozdult a födém - mondta Spányi Antal, aki Menoni Gabriella és Hartdégen József polgármesterekkel, valamint Bedy Sándor plébánossal együtt mérte fel a földrengés gócpontjához legközelebb
eső somlói és gesztesi templom állapotát.
- A kár pontos összege még nem ismert, de az előzetes becslések alapján azt vélelmezem, tízmilliókba
fog kerülni a helyreállítás, az pedig
súlyosbítja a helyzetet, hogy néhány templom a közelmúltban lett
felújítva, ezért a földrengés különösen fájdalmasan érintette a hívők

közösségét. Azt remélem, sikerül
megszerezni azt a támogatást, azt
az erőt, amely ezeket a károkat képes lesz helyrehozni – hangsúlyozta a püspök, aki már felvette a kapcsolatot az egyház biztosítójával.

Hatszázra tehető a sérült
ingatlanok száma
A január 29-ei földrengés epicentrumához legközelebb eső településekről kért elsődleges káresemény
tájékoztatást Czunyiné dr. Bertalan
Judit, Komárom-Esztergom megyei
kormánymegbízott. A beérkezett
összesítésekből az derül ki, hogy a
sajtóban megjelent, többmilliárdos
károkról szóló hírek túlzónak bizonyultak.
Szó sincs arról, hogy a kapott adatokat lekicsinyellném, de megnyugtató a tudat, hogy nem olyan mértékben sérültek ingatlanok, mint
arról hallhattunk. S az is megnyugtató, hogy a károsultak 90
százaléka rendelkezik biztosítással
– fogalmazott a kormánymegbízott.
A tíz településről készített tájékozódó összesítés alapján hatszázra
tehető a sérült ingatlanok száma. A
legtöbb kárbejelentés, 216 Oroszlányból érkezett, de a település
nagyságához mérten Vértessomlót
sújtotta leginkább a földrengés. Ma
már azt is tudni, hogy a község
utolsó házától 300 méterre, északkeletre, az erdőben volt az epicentrum. Vértessomlón 131 ingatlan
sérült meg, ebből tíz olyan súlyosan, hogy ingatlanonként másfél
millióra becslik a kárértéket, a község egészét tekintve 40 millióra.
Várgesztesen 59 kárt regisztráltak,
ott a legsúlyosabban a templom sérült meg, s már Környén is elérte a
45-öt a kárbejelentések száma.

