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Ne dőljön be a trükkös tolvajoknak!
Mind több kárt okoznak a
trükkös tolvajok, akik rendszeresen járják a környék településeit, nem egy esetben komoly károkat okozva a becsapott embereknek. Volt olyan
nap, hogy a kistérség egyik
községében kilenc házat is felkerestek.
Ezért is döntött úgy a rendőrség, hogy road-show keretében
keresik fel a településeket, s
előadásokon szemléltetik a becsapási technikákat, tanácsot,
felvilágosítást adva az érdeklődőknek, mint tették ezt Várgesztesen is.
Az elhangzottakból gyűjtöttünk össze egy csokorra valót:
A rossz szándékkal érkező idegenek tisztában vannak a személyes találkozás során az első
benyomás jelentőségével, ezért
általában jól öltözött, udvarias, „behízelgő modorú” személyekről van szó. Kerülik a feltűnést, gyorsan, csendesen,
feltűnés nélkül akarják az értékeinket – elsősorban készpénzt,
bankkártyát a PIN kóddal, ékszereket - megszerezni.
Nincs sok idejük, gyorsan, határozottan kell cselekedniük,
ezzel tisztában vannak.
Amennyiben ezek a feltételek
nem állnak fenn, általában
máshol próbálkoznak. A pénzt,
értékeket tartsa széfben, és ne

vegye elő az idegenek jelenlétében, mert így könnyen kifigyelik, hol tartja az értékeit!
Akit beenged a lakásba, figyelje
meg, hogy később – szükség
esetén – pontos személyleírást
tudjon róla adni, pl. tetoválás,
ékszerek viselése, ruházat, milyen irányba távozik, milyen
típusú, rendszámú gépkocsival. Amennyiben bűncselekmény áldozatává válik, a lakásában ne nyúljon semmihez,
amit az elkövető megfoghatott, azonnal értesítse a rendőrséget, és gondoskodjon az
eltulajdonított
bankkártya,
mobiltelefon, értékpapírok letiltásáról, mely telefonon is
történhet!
A lakást, kaput akkor is tartsa
zárva, amikor otthon tartózkodik. A kulcsot csak megbízható ismerősnek, szomszédnak
adja át. A lakás bejárati ajtaját
saját maga és értékei védelme
érdekében belülről lánccal szereltesse fel. Idegent soha ne engedjen be a lakásba, ha egyedül
tartózkodik otthon, anélkül,
hogy jövetele céljáról, személyazonossága valódiságáról ne
győződne meg. Hivatalos szervek – Vöröskereszt, Polgármesteri Hivatal – munkatársai
az Ön felkérése nélkül soha
nem keresik fel. A közüzemek
– pl. vízművek, áramszolgálta-
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tó – alkalmazottaik érkezése
előtt értesítik a fogyasztókat,
fényképes igazolvánnyal, egyenruhával rendelkeznek. Ha kétségei vannak, valóban az adott
szolgáltatótól érkeztek-e, hívja
fel telefonon a cég ügyfélszolgálatát. Lehetőség szerint ilyen
alkalmakkor is legyen jelen egy
szomszéd, családtag, vagy ismerős. Ne higgyen a nyereményekkel kecsegtető személyek
ajánlatainak! Házalóktól, alkalmi árusoktól soha ne vásároljon! Az eladni kívánt áru
olcsósága, a megvásárolni kívánt áruért kínált magas ös�szeg gyanút kelthet. Ne feledje:
az alkalmi árusoktól vásárolt
árukért senki nem vállal garanciát, a hibás, rossz minősé-

gű árut még soha, senkinek
nem cserélték vissza!
Az egyenruhás rendőrt a ruhája és rendőrigazolványa, a
civil ruhás nyomozót rendőrigazolványa igazolja, melyen a
rendőrség hivatásos állományú tagja feliraton túl az igazolvány alsó részén a név és
rendfokozat, a baloldalon a
rendőr arcképe, szerepel. A jobb
felső sarokban egy kör alakú
hologram látható. Az igazolvány mellett fontos a rendőr
azonosító jelvénye, melynek
alján minden esetben egy 5 jegyű számsor található, mely a
rendőrség hivatásos állományú tagja azonosítására szolgál. Kétség esetén hívja a 107-es
telefonszámon a rendőrséget!
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Teljes szépségében várja újra a
híveket Várgesztes temploma

Megyénkben volt a legmagasabb a csoportos létszámleépítés
Csak az álláskeresők tizede kap segélyt vagy járadékot, a többiek foglalkoztatást helyettesítő támogatást, havi 22 800 forintot. A
maradéknak, 284 ezer embernek nem jár pénz – áll a profession.hu most közzétett elemzésében.
Augusztusban 700 munkavállaló volt érintett a csoportos létszám-leépítési döntésekben. Az előző hónaphoz képest 600-zal kevesebben voltak, ám 2011 augusztusához képest 300-zal többen. A dolgozók 54,4 százalékát Komárom-Esztergom megyei foglalkoztatók
bocsátották el, és összesen 6 megyét érintett a létszámcsökkentés. A Nyugat-dunántúli, a Dél-dunántúli és az Észak-magyarországi
megyékben egyetlen egy bejelentés sem érkezett a munkaügyi központokhoz.
Augusztusban a munkaügyi központoknál 28 300 új álláshelyet jelentettek be. Az előző hónaphoz képest 9700-zal, az előző év augusztusához viszonyítva pedig 15 700-zal kevesebb munkalehetőség volt. A hónap folyamán összesen 63,3 ezer álláslehetőség állt
rendelkezésre a közvetítéshez, amelyből a zárónapon 34,9 ezer maradt betöltetlen.
A nyilvántartott álláskeresők a gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya 11,9 százalékot, a munkavállalási korú népességhez viszonyított aránya pedig 7,9 százalékot tett ki 2012. augusztusban. Az 526 900 álláskeresőből 53 100-an részesültek álláskeresési járadékban vagy álláskeresési segélyben, 189 700 ember foglalkoztatást helyettesítő támogatást (havi 22 800 forintot) kapott. 284
ezren viszont nem kaptak semmilyen pénzbeli támogatást.
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Valamennyiünkben kitörölhetetlen nyomot hagyott az a januári nap, amikor
megmozdult a föld, hogy az utóbbi
idők egyik legsúlyosabb földrengése
komoly károkat okozzon Várgesztes
és Vértessomló körzetében – idézte fel
a mintegy másfél évvel ezelőtti eseményt Spányi Antal székesfehérvári
megyéspüspök a felújított gesztesi
templom megáldása és avatása kapcsán celebrált szentmisén.
- Rögtön megkezdődött a közös munka, a károk felmérése, számbavétele,
majd ezt követte az az áldozatos ös�szefogás, melynek eredményeként ma
itt lehetünk és megáldhatjuk templomunkat – mondta a főpap.
Várgesztes jelenlegi temploma 1872ben nyitotta meg először kapuit a hí-

vek előtt. 2006-ban kapott egy teljesen
új harangot, majd 2008-ban a rendkívül leromlott állapotú tető és torony
rekonstrukciója következett 31 millió
forintból, 2011-ben pedig az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programtól az egyházközség több mint 12
milliós támogatást nyert el a külső felújításra.
Az éppen megkezdett munkálatokat
szakította meg az emlékezetes 4,7-es,
január 29-i földrengés, mely során
megsérült a kórusnak is helyet adó
karzat, szinte minden nyílászárónál és
a sekrestyében megrepedtek a falak,
megmozdult a födém – állapította
meg akkor a helyszínt felkereső Spányi
Antal, aki Menoni Gabriella és polgármesterrel, valamint Bedy Sándor plé-

bánossal együtt mérte fel a gesztesi
templom állapotát 2011 februárjában.
A meglévő bajokat tovább súlyosbította a tavaly nyári újabb, 3,7-es erősségű földmozgás, melynek következtében tovább nőttek a repedések,
folyamatosan szakadtak le a vakolatdarabok a falakról, az orgonakarzatot
pedig balesetveszély miatt nem használhatták a hívek.
A püspöknek és az egyházközség tagjainak köszönhetően - a pályázaton
nyert összeget kiegészítve - végül teljességében megszépült a gesztesi templom. A nyílászárók cseréje és a külső
festés mellett kijavították a földrengés
által okozott károkat, s belül is új festést kaptak a falak, helyrehozták a sérült freskókat.
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MÉLTÓ ELISMERÉS BÖCK JÁNOS ATYÁNAK II.

Wasztl János gordonka tanár 1957 óta ismerte és haláláig kapcsolatban volt Vele.
„36 évig volt a gyóntató atyám, és szinte,
mint atyai jó barátra tekintettem fel Rá.
Példaképem volt, nagy betűkkel EMBER,
nagy betűkkel PAP, Isten hűséges és fáradhatatlan szolgája. 1963 tavaszán, amikor
Várgesztesre helyezték, hívott, segítsek a
nagyhéti szertartásokon. Egész nap hordtuk és rakosgattuk a plébánia körül kivágott farönköket és gallyakat, este pedig a
nagyhéti szertartásokat végeztük. Be kell
vallanom, bár Ő vézna, sovány ember
volt, fiatalember létemre alig bírtam lépést
tartani Vele, szívósan, keményen dolgozott, estére alig lézengtem a fáradtságtól.
Ennek ellenére ma is szívesen emlékezem
vissza, erre a Vele töltött szép Nagyhétre.
Emlékszem a kereplő énekre is: Wir
ratschen… Később is gyakran látogattam
János atyához Várgesztesre, és orgonáltam a vasárnapi, vagy ünnepi szentmisén,
amíg János bácsi nyugdíjba nem ment, és
újra elfoglalta helyét az orgonánál. Rá is,
Gizi nénire, a feleségére, és a kedves Julcsira
is, aki a zsoltárokat énekelte a kóruson,
szeretettel emlékezem vissza. János atyához úgy jöttem mindig, mintha zarándoklatra jönnék, s mindannyiszor megerősödve, lélekben feltöltődve és felfrissülve
távoztam Tőle. Ha munkahelyi feszültségeim nagyon nyomtak, feleségem megjegyezte, mikor mész el Böck atyához, nagyon rád férne a látogatás.
A Biblia szavával tudnám röviden jellemezni: Vir justus - IGAZ EMBER volt a
szó legnemesebb és legtágabb értelmében.

Minden póz nélküli, természetesen egyszerű, őszinte ember. Szeretetteljesen nyitott
mindenki iránt. Mint pap teljes odaadással, elkötelezettséggel szolgálta Istent életének minden mozzanatában, és ez az odaadó istenszeretet átsütött, átsugárzott
Rajta, ha beszéltem vele, úgy éreztem,
maga Jézus áll mögötte, és Jézus szeretet
sugárzik belőle. Különösen utolsó éveiben
tapasztaltam ezt meg, Nála végzett szentgyónásaim olyan megindítóak voltak,
mintha lelkigyakorlaton vettem volna
részt, megrendítő hitelességgel vezetett rá
Isten megbocsájtó szeretetére. Nem hiába
keresték fel oly sokan a gyóntatószékét.
Nagyon sokat imádkozott az Oltáriszentség előtt, ez adta a lelkierőt számára.
Viennei Szt. János volt ebben a példaképe.
Nérei Szt. Fülöp példáját is követte, ahol
lehetett segített a rászorulókon, mindenét
szétosztotta.
Bennem él a remény, hogy egyszer még hivatalosan is a boldogok között tisztelhetjük. Csak megköszönhetjük Istennek,
hogy Böck János atyát nekünk adta, hogy
részesülhettünk életszentségének sugárzó
szeretetében. Azzal őrizhetjük meg leginkább emlékét, ha követjük példáját jóságban és Isten iránti hűségben.”
A Stuttgart melletti Altdorfban élő Resi
Guschelbauer így ír levelében nagybátyja
papi hivatásáról, hazája és hívei iránti hűségéről: „Egy nagyon nehéz időszak kezdődött neki. Papi hivatásának űzésével
gyakran nagy konfliktusba került az akkori hatalommal. Németországba nagybátyánk csak 1965-ben jöhetett először.
Több hetes szanatóriumi tartózkodás után
tudta csak meggyötört egészségét kicsit
felerősíteni. Habár a Katolikus Egyház ismételten papi hivatást ajánlott neki nálunk Németországban, a családja közelében, János nagybátyánk újra visszatért
Magyarországra az ő híveihez, akiket ő
nem akart cserbenhagyni. 1966-tól tudott
minket nagybátyám évente Altdorfban
(Stuttgart mellett) meglátogatni. Akkor ő
mindig átvette a mi szabadságát töltő papunk helyettesítését. Nálunk is hamar lelkiismeretes papként lett híres, az emberek
szívesen hallgatták a prédikációit és a hívők nagyra becsülték őt. Nagybátyám
visszafogott módon, de hatalmas belső érzésekkel követte papi hivatását, mint legfelsőbb célját. Ezt mindenki érezte, aki vele
kapcsolatba került. Személyiségével kapcsolatban nem szerette a dicshimnuszokat,

ő egy nagyon szerény ember volt. De én
mégis szeretnék a Várgesztesi Hagyományőrző Klubnak és a Várgesztesi Egyházközségnek köszönetet mondani, hogy
a nagybátyám tiszteletének bizonyítékaként egy emléknapot tartanak.
Dr. Bródy Edit az 1980-as évek végén ismerte meg János atyát, aki sokszor járt
nála a kórházban. „A súlyos betegek vigasztalansága, kilátástalansága igen nyomasztotta, mindenkihez el szerette volna
vinni a jó hírt, a megváltottságunk jó hírét. Fáradhatatlan volt a betegek látogatásában. Mindig a legelesettebbekhez, rászorultabbakhoz, legszegényebbekhez ment
szívesen. Sosem kedvezett magának. Aszkétaként élt, de megértő volt mások gyengeségeivel szemben úgy, hogy közben a
bűnt elítélte. Várgesztesi tartózkodását
úgy emlegette, mint egy nagyon értékes
időszakot a szolgálatában, mert a környezet – temető, templom előtti tér – rendezésével járó fizikai munka közben bőven volt
lehetősége az elmélkedésre. Emlegette a
Várgesztesi emberek szorgalmát, vallásosságát. Váratlan betegségét alázattal fogadta, méltósággal, tiszta tudattak viselte a
haldokláshoz vezető stációkat. Betegsége
arról győzött meg bennünket, hogy jóban-rosszban egyaránt hűséges volt Teremtőjéhez. Nem sajnáltatta magát, Ő vigasztalta látogatóit.”
Bródy doktornő a kórházi gyógykezelés
esélytelenségét látva, János atyát a saját
lakásán vette gondozásba. Szolgálata felajánlásakor ezt mondta: „Édesapámat nem
tudta ápolni, mert hirtelen halt meg, de
boldog vagyok, ha most János atyát ápolhatom úgy, mintha édesapámat ápolnám.”
Hertay Mária művésznő is ápolta, és az
utolsó pillanatig mellette volt. „Isten igen
nagy kegyelmének érzem, hogy, hogy
utolsó perceiben én tarthattam a spirituális úr fejét, bármilyen megrázó is volt.
Utolsó pillanataiban Jézust és Isten Anyját
hívta segítségül – németül. Én is németül
mondtam – gondolva az anyanyelv most
közelebb áll – igen, meg fogják segíteni.
Aztán láttam, a szeme elváltozott – már
nem élt.” Ma is könnybe lábad a szeme, ha
János atyát szóba hozzuk, olyan mély érzelmek fűzik hozzá. A lakásán őrzi a Tőle
kapott fakeresztet, feltett szándéka, hogy
ezt Várgesztesnek ajándékozza itteni kellemes élményeinek emlékére.
-TJ-

Öt éve történt
- Elkészült Várgesztesen a horgásztó környékének rendezésére elnyert LEADER projekt első üteme, a sétány. Az Európai Unióban a
'90-es évektől kezdve ismerték fel a vidéki térségek megváltozott környezeti, gazdasági, szociális és kulturális lehetőségeit. Új, innovatív fejlesztési módszerek, kidolgozására került sor, bevonva a helyi közösségeket is a megoldások keresésébe. Ebben a folyamatban
jutott Várgesztes is ötmillió forinthoz, amit saját forrásaiból egészített ki az önkormányzat. A mintegy 6,2 milliós beruházás első
ütemeként a tavat körülölelő sétány szolgálja mostantól a helyieket és a faluba érkező kirándulókat, míg a második ütemben, a
közeljövőben kiépített tűzrakóhely készül. 2007.08.11.
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KATI NÉNI 90 ÉVES

Tarjánban születésnapi ünnepre gyűlt össze Kati néni
népes családja. Hetzl Katalin 1922. szeptember 2-án
született, és 1946 februárjában ment férjhez Pillmann
Mátyáshoz. Katalin leányuknak Hernádi Ferenccel kötött házasságot, és két unokával örvendeztették meg.
Csilla jóvoltából 69 évesen ölelhette magához első dédunokáját, a kis Csillát, akit két év múlva Virág követett. Feri unokájától ez év szeptemberében érkezett sorrendben a negyedik, Mátyás. Teréz leánya Endresz
Ádám felesége lett. Gyermekeik: Krisztina és Ádám,
unokájuk Endresz Zalán.
Kati néni Eck Borbála édesanyjától remekül eltanulta a
főzés- sütés tudományát és a virágok szeretetét. Mátyással építették fel az Arany János 17-ben otthonukat, ahol az unokák is nagyon szívesen sütkéreztek a
nagyszülők meleg szeretetében. Ebbe a házban a barátok is örömmel betértek. A férfiak nagy ulti csatákat
vívtak, az asszonyokat meg Kati néni tartotta jó szóval
és kínálta finom süteménnyel. Nagyon emlékezetesek
a pompás vacsorák és ebédek melletti családi összejövetelek. Mátyás életének nyolcvanadik évében hunyt
el. Kati néni két éve, súlyos balesete óta Tarjánban, Teréz leányának védő szárnyai alatt él, és időnként Várgesztesre is hazalátogat.
Kedves Kati néni! Kilencvenedik születésnapja alkalmából szeretettel köszöntjük, és azt kívánjuk, hogy éljen
békességben szerettei körében!
-TJ-

Ismerjük meg
Várgesztes
új lakóit
2007 júliusa óta új tulajdonosok lakják az Arany János
utca 8-ban azt a házat, amit
Adonyi György és Pillmann
Teréz még 1954-ben újított fel
a háborús sérülésekből. Lukácsi Katalint és Csécsei Jánost
turista szenvedélyük vezette el
az eladásra szánt épülethez.
Már első pillantásra beleszerettek, de miután félév múltán
sem akadt vevő, úgy érezték,
hogy ez a ház rájuk vár.
Katalin az óvónőképző szakképző iskola elvégzése után
Szombathelyen magyar tanár
és tanító oklevelet szerzett.
Nagy álmokkal indult neki a
pályának, de az élet akadályai
más irányba kényszerítették.
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Beültek az iskolapadba
Immár valóban az ország legkisebb iskolájának diákjait köszöntötte az
évnyitón Mosonyiné Hofer Szonja tagintézmény-vezető, hiszen hét másodikos és három harmadikos kisdiák ült csupán iskolapadba a gesztesi Faluházban.
Mindez előrevetíti a lassú kimúlás veszélyét is, hiszen ma már nagyon
sokan a szomszédos anyaintézménybe, Vértessomlóra íratják be csemetéjüket. Nyár elején például négy aprótalpú búcsúzott az óvodától, közülük
senki sem fogja koptatni a helyi első osztályos iskolapadot.
Mindezek ellenére - mint azt Hartdégenné Rieder Éva intézményvezető elmondta - jó kezekben lesznek a kicsik, komoly pedagógiai felkészültségű
tanítók egyengetik útjukat, akik munkájukat lelkiismeretesen, nagy szakmai felkészültséggel végzik. Arról nem beszélve, hogy nagyon sok közös
programot terveznek Somlóval, beleértve ezekbe a különböző kirándulásokat, sportversenyeket, vetélkedőket.
Mosonyiné Hofer Szonja munkáját az elmúlt évhez hasonlóan Arató
Albertné és Kemény Ilona segíti.

www.vargesztes.hu

Egy nagy kereskedelmi cégnél
logisztikával, disztribúcióval,
raktárkezeléssel
foglalkozik
már 15 éve. Itt ismerkedett
meg Jánossal, akinek eredeti
végzettsége kertészmérnök, de
a kényszer Őt is más útra terelte. Mindketten nagyon
megszerették ezt a munkát.
Budapest nyüzsgéséből előbb
Tatabányára, majd Várgesztesre vonultak vissza. A természet közelsége, a nyugodalmas élet lehetősége vonzotta
Őket ide, ahol hosszútávra
rendezkednek be. A házat és
kertet saját örömükre alakítják, szépítik. Szeretnének kutat fúrni, cserépkályhákkal
kiváltani a gázfűtést, szigeteléssel csökkenteni a rezsi költségeket, bővíteni a kerti tevékenységeket. Nagyon büszkék
az önerős teljesítményükre,
nagyon megbecsülik munkájuk eredményét.

MINDEN A FALURÓL

János költészetére már a
Csengőben felfigyelhettünk.
Pilinszky adta a lökést számára, hogy versekben fejezze ki
gondolatait. Antológiákban,
másokkal közös kötetekben
jelennek meg versei. Rendszeresen publikál az interneten,
sok rajongója van. A versírás
nagy lelki teher, a publikálás

nyilvános meztelenkedés, mégis teszi, mert ezáltal jobban
megismeri Önmagát.
Várgesztes lakói örülhetnek,
hogy a falu egyre szépülő,
szemet gyönyörködtető portával gyarapodik. Lakóinak
folyamatosan teljesülő célokat
és örömteli életet kívánunk.
-TJ-

