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Elismerés a rendőri munkáért
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőrfőkapitányság területi és helyi szervei 2011.
évben a bűnözés visszaszorításának kötelezettségével, a biztonságos élethez fűződő
állampolgári elvárásokkal, s az emberi jogok mindenkori tiszteltben tartásával végezték munkájukat. Jelentős eredményeket
értek el a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelésében, a közrend és a közbiztonság fenntartásában és a bűnözés
kezelésében – áll a rendőrség tavalyi helyzetértékelésében.
Megyénkben az elkövetési hely alapján a
regisztrált bűncselekmények száma az előző évhez képest 16,2 %-kal csökkent
(14.209-ről 11.906-ra), ezzel együtt kedvezően alakult az állampolgárok bűnözésérintettségét jellemző mutató, a 100 ezer

Öt éve történt
- A nevetés időtlen, ezt bizonyította
szombaton este Várgesztesen a Szlovákiából érkezett őrsújfalui ÉS?! színház. A Szabó Csilla által irányított
amatőr csoport immár tizennégy éve
szórakoztatja a közönséget, s egy
héttel ezelőtti, oroszlányi fellépésüket
követően érkeztek a faluba. A társulatról annyit jó tudni, hogy évente
egy-egy darabot tanulnak be, s azzal
tájolnak északi szomszédunknál, illetve Magyarországon. Művészi színvonaluk ékes bizonyítéka, hogy több
alkalommal elnyerték az Észak-komáromi Jókai Színház és a Jókai Napok nívódíjait, illetve 2003-ban a fődíjat.
2007.03.25.
- Több mint 130 versenyző indult hét
végén a Várgesztesen megrendezett
Országos Twirling Bajnokságon. A
viszonylag kevéssé ismert twirling
olyan sport, ahol a bot – sporteszköz
– a testen és a test körül forog, közben gimnasztikai gyakorlatokat végez a versenyző. A repertoárban magas dobások és fergeteges botforgatási
elemek vannak. Tulajdonképpen
olyan sportág mely ötvözi a gimnasztikai torna elemeit a mazsorettből
ismert magas szintű botforgatási
technikával.
2007.04.30.

lakosra jutó bűncselekmények száma
(4.548-ról 3.823-ra) összesen 15,9 %-kal
csökkent.
A közlekedési bűncselekmények száma az
előző évhez képest összességében 15 %-al
csökkent. Az egyes bűncselekményi kategóriákat vizsgálva megállapítható, hogy a
- Menoni Gabriella polgármester köszöntötte a vendégeket szerda délután
a várgesztesi Faluházban, ahol a helyi
kézimunka-szakkör tagjai mutatták
be legújabb munkáikat. Az elsősorban foltvarrásos technikával készített
művek között találhatók takarók,
dísz- és használati tárgyak, de vannak kukoricacsuhé "szobrocskák" is,
és valamennyi kiállító készített egy
hímzett házi áldást az alkalomra. A
megnyitó ünnepség kedves színfoltjaként a jelenlévők apró ajándéktárgyakat nyerhettek meg a rögtönzött
tombolán.
2007.05.17.

csökkenés az ittas vagy bódult állapotban
történő járművezetés, a közúti baleset okozása, a járművezetés tiltott átengedése, és a
közlekedés biztonsága elleni bűncselekmények körében következett be. Ezt a pozitív
eredményt a frekventált helyek felmérését
követően az elemző tevékenység eredményeinek figyelembe vételével történő közterületi szolgálatszervezéssel, a szükséges
helyeken és időpontokban végrehajtott fokozott ellenőrzésekkel érte el a megyei kapitányság kollektívája.
Várgesztesen Erl Attila látja el a körzeti
megbízotti feladatokat, akinek rendőri
munkáját a képviselő-testület legutóbbi
ülésén ismerte el az önkormányzat.

Márciusban a foglalkoztatók összesen 60,2
ezer darab munkaerőigényt jelentettek be az
illetékes munkaügyi kirendeltségeken, amely
ötödével nőtt az előző év azonos hónapjához
képest. 2012. március hónap folyamán összesen 120,7 ezer üres álláshely állt rendelkezésre, ebből a zárónapon 45,5 ezer maradt betöltetlen.

- Dübörgött a rock szombaton éjjel a
várgesztesi faluház mögötti téren,
ahol a kemény zene hívei léptek színpadra. Az eseményt a vendéglátó település Hangszóró nevű csapata szervezte meg, s azon fellépett vendégzenekarként az Amphoteros Nagyigmándról és a Scaron. Előbbi
együttes egyébként mind komolyabb
hírnévre tesz szert.
A várgesztesi Hangszóró zenekar
hosszas tervezés és előkészítés után
2003. nyarán kezdte meg a működését Schlapak Péter gitáros és Riesing
István kezdeményezésére, s zenei világuk a hard rock, power metál, és
heavy metal hatásokból építkezik.
2007.05.30.
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Nyolc gól és májfadöntés
Jól döntött, aki kilátogatott a
hazai csapat május 27-i mérkőzésére a Dunaszentmiklós
ellen, mert bár a várt győzelem
elmaradt, nyolc gólnak tapsolhatott a publikum.
Kemény, jó iramú mérkőzésen
született meg a 4:4-es döntetlen, mely során egy piros és öt
sárga lap került kiosztásra. A
félidei 2:2-őt követően nagyon
bizakodtak a hazai szurkolók,
amit az is éltetett, hogy Somodi
a 60. percben megszerezte a vezetést, azonban ennek csak rövid ideig örülhettek a drukkerek: 12 perc múlva egyenlített
a szentmiklósi Németh Tamás.
Öt perc múlva Eigner Zsoltnak
köszönhetően újra feléledtek a
hazai remények, de ahelyett,

hogy beállt volna védekezni a
csapat továbbra is támadott, s
egy pillanatnyi figyelmetlenséget kihasználva a vendég
Hartmann Norbert beállította
a 4:4-es végeredményt.
A tabellán – mivel a szomszédvár Vértessomló is ikszelt –

nem változott a sorrend, Várgesztes csapata továbbra is a
10. helyen áll, egy ponttal Somló előtt. A bajnokság hajrájában egyébként még három
fordulóban javíthat Horváth
Attila együttese.
A paprikás hangulatú meccset

követően a Faluház előtt egy
sokkal nyugodtabb program, a
májfadöntés, s a Várgesztesi
Vagányok zenekar muzsikája
várta az érdeklődőket, amit
szokás szerint Almási István
vezényelt le. A szokás német
megfelelőjéből, a baum-ból
ered. Régen a bevonulás előtt
álló fiatalemberek kiváltsága
volt május elsején a májfa állítása, elsősorban az eladósorban lévő lányok kedvére, és
pünkösdkor kerül sor ezek kidöntésére.
A mérkőzés pár emlékezetes
pillanatát a www.vargesztes.
hu>Galériában tekintheti meg!

Állták a kihívást

Templomfelújítás

Az első Challenge Day-t 1983-ban, Kanadában rendezték meg, hogy eldöntsék melyik a legsportosabb település az országban. A nemes kezdeményezést azóta már nemcsak Kanadában, hanem számos országban,
így hazánkban is minden évben megrendezik. Nálunk 1994. óta a Kihívás
Napjaként kerül sor az eseményre. Várgesztes harmadik alkalommal
csatlakozott szerdán a sportos akcióhoz.
A Faluház előtt gyülekeztek az anyukák, apukák és a gyerekek, akiket a
program ötletgazdája, szervezője, dr. Varga Nóra köszöntött. A közel száz
résztvevő életkorának és edzettségének megfelelően választhatott a programok közül. Kerékpározhattak, vagy elindulhattak nordic walkingozni,
de volt táncház és aerobic foglalkozás is – tájékoztatott Szolga Róbert, aki
szintén sokat tett a program sikeres lebonyolítása érdekében.

Gőzerővel folyik a katolikus templom felújítása. Ennek során kicserélik az ablakokat, külső festést kap
az épület, s az emlékezetes földrengés okozta károk
egy részét is eltüntetik.
A rekonstrukcióhoz az egyházközség több mint 12
millió forintot nyert el az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében.
A beruházás befejezési határideje június 30.
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A MI FERI BÁCSINK!
A nyolcvanon túl is mosolygó ember
Schalkhammer Ferenccel a Hagyományőrző Nyugdíjas Klubban kerültem közelebbi kapcsolatba. Hat disznóvágásnál
fényképező gépemmel kísértem figyelemmel a higgadt főböllér tábornoki szintű irányítását, egy olyan tábornokét,
aki mindig az élen harcolt a
munka frontján. Minden részlet a kisujjában volt, és valamennyi segítője szinte vakon
követte őt. A közös munka és
közös siker öröme mindenkire
mákonyként hatott. Nyolcvanadik születésnapjához közeledvén, szelíden engedett az évek
parancsának és átadta az elnöki tisztet Jezsó Pálnak.
A kis Franci már gyermekkorában közeli ismeretségbe került a munkával. A föld nélküli szülőknek és három gyermeküknek, Józsefnek, Ferencnek és Magdolnának kellett
osztozni azon a kenyéren, ami
az asztalra került. Még be sem
fejezte a hatodik osztályt, amikor felült Kiss Ernő erdész hintajának kocsis ülésére, hogy
hetente több alkalommal végig
járják az erdészet területét.
Késő este haza térvén, szárazra
kellett csutakolni a lovat meg
rendet csinálni az istállóban,
amit a gazda lefekvés előtt még
ellenőrzött. Voltak még ellátandó tehenek, meg baromfik. A
gazda kertjét és földjét is művelni kellett. Mindezért nagy
volt a fizetség: nem kellett otthon enni adni!
A szülők, Schalkhammer József és Hetzl Anna szegény
napszámosok. Másik két családdal laktak együtt a Fő u.
41-ben, ma Arany János u. 58.
Schalkhammer Ferenc nagypapa sokat kiabált Francival, mert
állítólag verekedős és elcsavargós gyerek volt, néha még a
klumpát is utána hajította, de
meg nem verte. Hetzl Mátyás
nagypapa áldott jó ember volt,
sok mindent kapott Tőle. Amikor meghalt, a karjában vitte
át a ravatalozó szobába.
Franci még mindig gyereknek
számított, amikor 1946-tól
másfél éven keresztül gyalog
járt Oroszlányba dolgozni az
építkezésekre. A munkaelosztó
helytől többnyire még egy órát
kellett gyalogolni a munkate-

rületre. Nagyon fájdalmasan
érintette, hogy tudta nélkül feketén dolgozott. Nyugdíjazáskor derült ki, hogy nem jelentették be az ellátónál. A favágás
sem maradt ki az életéből. A
bátyjával, Jóskával és Schlapak
Józsival alkottak egy brigádot.
Egyszer olyan méretű fát találtak a munkaterületükön, hogy
alul nem érte át a fűrész, föntebb az elágazásnál tudták csak
elvágni. Az emlékezetes tuskó
még ma is látható az erdőben.
Tizenhat éves koráig még Pillmann Gyuri bácsi arató brigádjában is dolgozott a Körtvélyesen.
Az 1949-es év nagy fordulatot
hozott a 17-ik életévéhez közeledő ifjú számára. Tűzi kovács
tanulmányait kezdte Pesten egy
iparosnál. Március 10-től már
a Vegyiparigép és Radiátorgyár
dolgozója lett a Gyömrői út
76-78-ban, ahol tűzi kovács és
kazánkovács oklevelet szerzett.
Az történt ugyanis, hogy anyai
nagybátyja, Hetzl János a
szárnyai alá fogadta az Alvinc
u. 18-ba. A szomszédban lakó
kislány, Kiss Ágnes hamarosan
Franci célkeresztjébe került,
akire egyébként nagyon gondosan vigyáztak a szülei. Szerencsére a vizet a közkútról
kellett hordani, és amint Ági
elindult vízért, Franci is kapta
a vödröt. Addig jártak a kútra,
amíg a vízhordásból esküvő
lett.
Előbb még katonai szolgálatot
kellett teljesíteni 27 hónapon
keresztül. A Pápai Páncélosoknál tanították meg neki a lövegirányzó tudományt. A főzéssel is itt ismerkedett meg.
Egy írni és olvasni nem tudó,
de parádésan főző honvédségi

szakács nagyon hálás volt,
mert mindig felolvasta a leveleit és a válaszokat is megírta.
Bőségesen látta el élelemmel, de
még azok elkészítésére is megtanította. A főzés végig kísérte
életét, oklevelek is bizonyítják,
hogy ezt a tudást is igen jól
hasznosította.
Ági sem fecsérelte el fiatal éveit.
Tizenhét évesen már a Magyar
Gyapjúfonó és Szövőgyárban
dolgozott, ahol fűző- adogató,
előkészítő szakmunkássá nyilvánították 1950. október 30án. A szövőgyári életnek az
1955. április 30-án Francival
megkötött házassága vetett véget. A leánykérésre éppen akkor került sor, amikor Ági kórházban volt. A leány édesapja
csak annyit kérdezett: „Jól
meggondoltad a dolgot?” Franci a rá jellemző tárgyilagossággal adta meg a választ: „Hát,
persze! Le van beszélve. Nem
egyedül döntöttem!”
Esküvő után Feri szülőházába
költöztek. Egyetlen lábas volt a
vagyonuk. Magdi 1956-ban
született, méghozzá olyan
gyorsan, hogy még a bábas�szony megérkezése előtt a
Tromposch néni segítette a világra. Két év múlva mentő
száguldott a vajúdó kismamával a Tatai Kórházba, de Ferike
már a Környei templomnál a
világra kéredzkedett. A nagy
szegénységben sokat segített a
szomszéd Mózer bácsi és Mári
néni. Még a fürdető teknőt is
tőlük kapták kölcsön. Bizony
apránként szedték össze magukat, de a szorgalmas munka
meghozta gyümölcseit. 1958ban költöztek saját otthonukba.
Franci 31 éves bányász pálya-

futása során majd 30 évet a
XVII-es aknánál szorgoskodott. Kovácsként alkalmazták,
de néhány éven belül letette a
segédvájár, majd a vájár szakmunkás vizsgát. Majd következett a bányamentő tanfolyam 1962-ben. Még további
három munkakör betöltésére
szerzett jogosultságot: ívhegesztő, betanított lánghegesztő
és aknaszállító gépkezelő. Így
lett Franciból a bánya ezermestere, állandóan gyarapítva tudását. Munkáját négyszer ismerték el Kiváló Dolgozó
kitüntetéssel. Megkapta a Bányász Szolgálati Érdemérem
bronz fokozatát, két alkalommal az ezüstöt, majd a gyémánt fokozatot is. Nem csak a
munkáját, hanem vérét is adta
a bányáért, mint 25-szörös
véradó.
Házasságuk 57 éve hangos szó
nélkül telt el. Békés életük alapelve: „ A másikat úgy kell elfogadni, ahogy van.” Nagyon
büszkék gyerekeire, unokáikra.
Feri érettségizett és lakatosnak
tanult, Magdi érettségizett. Az
unokák közül Gréti közgazdász diplomát szerzett, Reni
német szakos tanár, Feri meg
érettségi után asztalos lett.
A mi Feri bácsink 80. születésnapja alkalmából finom sertéspörkölttel kedveskedett a Hagyományőrző Klubnak. Mi
meg virággal, emlék zsebórával és az életét bemutató fénykép montázzsal köszöntöttük.
Dilong Sándor ünnepi verse
már a könnyeit is kicsalta.
Részlet a versből: „ Te lettél a
főnök a nyugdíjas klubban, A
hagyományőrző szorgalmas
csapatban. Vezetted a főkönyvet és számoltál, A közösségért
sokat dolgoztál. Szervezted a
kirándulást és a bulit, Sosem
mondtad ki a tutit. Meghallgattál minden jó szót, Mérlegeltél, gondolkodtál, Mindig a
jó mellé álltál. A szemed mindig mosolyog, maradjon így a
holnapod. Sokáig ültess még a
kertben, Járj le hozzánk, a körünkbe. Jó egészséget kívánunk, Maradjál jó barátunk.
Isten éltessen Feri bácsi!
-TJ-
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Maradandót alkotnak
A Várgesztesi Német Kisebbségi Önkormányzat 2006-os
megalakulása óta minden évben létrehoztunk valami maradandót, gondoljunk akár a
megyei svábbálra, a Várgesztes
kitűzőre, a községről készült
könyvre, vagy a megyei nemzetiségi kulturális fesztiválra. S
mindezt úgy, hogy vannak kisebbségi önkormányzatok, melyek lényegesen jobb anyagi körülmények között működnek,
s mégsem tudnak ilyen értékeket felmutatni – summázta
nemcsak az eltelt, hanem érintőlegesen az azt megelőző éveket is a csütörtöki közmeghallgatáson Pillmann József. Az
elnök arra is felhívta a figyelmet, hogy a 2011-es esztendő
kapcsán még kisebbségi önkormányzatról beszélt, ez év
januárjától azonban már a Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes nevet viselik
törvényi változás miatt.
A hagyományos elnöki tájékoztató a szép számú jelenlévők számára 2011 szinte valamennyi történését, programját
felidézte, kiegészítve a testület
hozta határozatokkal, döntésekkel, s a pénzügyi adatokkal.
A rendezvények közül kiemelte
a májusi, első VértessomlóVárgesztes Borversenyt, amelyre 27 borminta érkezett, a

szomszédos falu vendégeinek
szállításáról pedig a házigazdák kisbusszal gondoskodtak.
Fontosak ezek a gesztusok, s
az ilyen hangulatos együttlétek erősítik a két szomszédos
falu kapcsolatát – fogalmazott
az elnök.
A programok sorából kiemelkedett még a megyei Német
Nemzetiségi Kulturális Fesztivál, amely több mint félezer
fellépőt vonzott Várgesztesre, s
jól csengőnek tűnhet, hogy a
megszervezéséhez egymillió forintos támogatást nyertek el,
végül a kiadások 89 ezer forinttal meghaladták az összeget.
Már a világhálón is elérhető a
Várgesztes könyv teljes tartalma – erről novemberben határozott a kisebbségi önkormányzat, amikor egy pályázat

keretében vállalta, hogy biztosítja a szükséges költségek felét
a „sulinet-örökségtár” program keretében.
Diákokat is támogatott volna
tavaly a kisebbségi önkormányzat, erre azonban Pillmann József sajnálatára nem
került sor. Három tanuló térítésmentesen vehetett volna
részt német néprajzi táborban,
azonban – mint fogalmazott –
az iskola nem preferálja ezt a
tábort, így nem akadt jelentkező. A ravatalozó felújítására
szánt összeget sem az eredeti
célra használták fel, helyette
200 ezer forinttal támogatták
a templom és a sekrestye közötti ajtó cseréjét. Az elnöki
tájékoztató ugyanakkor kiemelte: nézetük szerint a község legsürgősebb feladata lenne
a ravatalozó felújítása, ám úgy

tűnik, erre a közeljövőben nem
kerül sor. A közmeghallgatáson kérdésként fogalmazódott
meg a „miért?”, melyre az elnök elmondta: úgy tudja, hogy
az önkormányzat pályázati lehetőségre vár.
Az eltelt esztendők takarékos
gazdálkodásának köszönhetően majdnem 800 ezer forint
állt rendelkezésükre a tavalyi
év elején, idén pedig 995 ezer
forinttal számolnak, mivel a
feladatalapú támogatás összege
még nem ismert. A 995 ezerből
781 ezer átutalását a helyi önkormányzattól várják, s a közmeghallgatáson jelenlévő Bodóné dr. Matis Gyöngyi jegyző
arról tájékoztatta az elnököt,
hogy már gondoskodtak róla,
így napokon belül meg kell érkeznie a számlájukra.
Szóbeli kiegészítésként az is elhangzott, hogy még nem ismertek a tavalyi népszámlálás
adatai, így a várgesztesiek sem,
ám az elnök ígéretet tett arra,
amint pontos információkkal
rendelkezik, tájékoztatja a testületet és az érdeklődőket.
A közmeghallgatásra készített
elnöki beszámoló teljes terjedelmében a Letöltések>Közérdekű adatok>2012 menüpontban tekinthető meg.

Ismerjük meg Várgesztes új lakóit

Az Év Vállalkozója

Két kohómérnök érkezett falunkba 2008ban. Miskolcon szerezték diplomájukat,
de Budapesten kényszerültek munkát vállalni, mivel a magyar
kohászat őshazájában befagytak a kohók és kihűltek a kemencék. Megunva a
főváros nyüzsgését,
Oroszlányban folytatták mérnöki munkájukat. Rusznák Anita a kanadai tulajdonosú modern öntöde minőségbiztosítási vezetője, Hernek
Krisztián ugyanott szerszámtervező mérnök. A hegyvidék szépségére, a falusi
élet nyugalmára vágyódtak, Várgesztest választották. A Petőfi utcában igényesen felújítottak egy házat és nagyon ízlésesen rendezték be. Első gyermekük, Tamás két éves, a második fiú júniusban születik.
Köszönjük, hogy Várgesztest választották! Örülünk, hogy megtalálták a vágyott szépségeket és nyugalmat. Éljenek sokáig boldogan kis falunkban!
-TJ-

A várgesztesi Kolcsár
Katalin, az oroszlányi székhelyű Kolcsár
Pékség kereskedelmi
ügyvezetője kapta
meg a megyei közgyűlés „A Megye
Gazdaságáért” díjának keretében alapított, az „Év Vállalkozója” kitüntetést.
Az ünnepség résztvevőit többek között Popovics
György, a megyei közgyűlés elnöke is köszöntötte, utalva arra, hogy a sikeres emberek, vállalkozók az útjukba kerülő nehézségeket nem
áthághatatlan akadálynak, hanem megoldandó problémának tekintik, melyből előnyt kovácsolnak maguknak. Kifejtette, hogy az egész
ország gazdasági fejlődése azon is múlik, hogy
a Komárom-Esztergom megyében élő kis- és
közepes vállalkozások miként tudják a kínálkozó lehetőségeket kihasználni, hogy a kormány által kitűzött egymillió munkahely létrejöjjön.

