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MIT TEHETEK VÁRGESZTESÉRT?
Kedves várgesztesiek!
Egyre többet hallhatunk, olvashatunk arról, hogy jelentős
szerepe van a civil szervezeteknek, Alapítványoknak a társadalom életében. Ez jól hangzik. Mélyebben csak akkor
gondolunk bele a fenti ténybe, ha a családunkat vagy önmagunkat is érintheti ez.
Ma arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a VÁRGESZTESÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (számlaszám: 6330001311002460 ) révén minden várgesztesi vagy Várgesztesről
elköltözött lakós személyesen érintett lehet egy jó cselekedetben!
A mindenkor érvényes jogszabályok figyelembevételével
SZJA (személyi jövedelemadó) terheli a dolgozók jövedelmét. Ennek 1 %-a pl Alapítványnak, másik 1 %-a egyház
részére ajánlható fel formanyomtatványon. Országos statisztika szerint a még dolgozó lakosság 1/3-a nyilatkozik
konkrétan, 2/3-a nem jelöl meg célt. Aki az utóbbi csoportba tartozik, attól is levonják az adót, de az belekerül a
közösbe.
A Várgesztesi Önkormányzat 2007-ben létrehozta a Várgesztesért Közalapítványt.
Így a Kuratórium tagjai nevében azzal a kéréssel fordulok
Önökhöz vagy családtagjaikhoz, hogy szánjanak néhány
percet arra, hogy elolvassák, milyen fő célok mentén dolgozik a Várgesztesért Közalapítvány, illetve még 1 percet
arra, hogy számunkra kitöltött nyilatkozatot beleteszik az
adóbevallásuk borítékjába.
Fő célok az Alapító okirat szerint:
1.
Kulturális tevékenységek és a kulturális örökség
megóvása.
2.
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretter-

jesztés.
3.
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, szociális tevékenység.
4.
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés.
5.
Környezetvédelem.
6.
Sport.
További részletek elérhetőek: www.vargesztes.hu / Főmenű
/ civil szervezetek és letölthető dokumentációk.
Az éves beszámolókból kitűnik, hogy elsősorban nyelvvizsga, kulturális, sport és közösségi programokat támogatott az Alapítvány, amelyhez pályázni szükséges a Kuratóriumhoz a támogatás elnyeréséhez.
2012-ben személyi változások történtek a Kuratóriumban.
Az Alapító tagok mellett újak is kerültek jelölésre és megválasztásra, így jelenleg a tisztségviselők:
Eck Antal, Hartdégen Sándorné, Korali József, Pillmann Ferenc, Rising Károlyné.
Felügyelő Bizottság: Krüpl Gábor, Mautner János, NyergesWohl Gyöngyi.
Kérdéseikre szívesen válaszolunk!
Mivel a falunkban nincs más Alapítvány, bízunk abban,
hogy segíteni tudunk a döntésben és nem azok közé fog
tartozni, akik az „átláthatatlan közösbe” adják a levont 1
%-ot!
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Az elhurcoltakra és elesettekre emlékeztek

Tisztelettel:
Várgesztes, 2012.dec.29.		
Rising Károlyné (Irma) Kuratórium elnöke

Jubileumi torna
Immár ötödik alkalommal várta egy kis testmozgásra az óév utolsó közösségi eseményén
Pillmann Zoltán főszervező a falu lakóit, akik
közül végül tizenhárman álltak a ping-pong
asztalok mellé.
A jubileumi torna résztvevőit Menoni Gabriella is köszöntötte. Mint azt a polgármester
asszony elmondta, szükségesek az ilyen rendezvények, ahol kötetlenül, jó hangulatban,
együtt mozognak a település polgárai. A rövid protokolláris eseményt követően kezdődött a sorsolás, majd maga a verseny.
A Várgesztes legjobbjának járó díjat 2012-ben
Schaffer Ervin vehette át – immár többedik
alkalommal -, második Eigner Zsolt, míg a
harmadik helyezett Valakovics Zoltán lett. A
legrutinosabb („legidősebb”) játékosnak Nagy
János bizonyult.
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„1945 januárjában egy bizonyos csillag a
szenvedést, a reménytelenséget és a boldogtalanságot hozta el. Ez a csillag akkor
csak pislákolt a távoliak, illetve az itthon
maradottak szívében. Megrögzött materialista szemléletünkben nagyon nehéz nekünk elhinni, hogy ez a csillag a szerető
Istent jelentette akkor” - fogalmazott Kis
József világi lelkipásztori munkatárs január első vasárnapjának délelőttjén. A hősök
emlékművénél, az istentiszteletet követő
megemlékezésen többek mellett annak a
hatvanhat elhurcolt embernek az emléke
előtt tisztelegtek a falu lakói, akiket az
orosz katonák 68 évvel ezelőtt, 1945. január 6-án vittek „malenkij robot”-ra, azaz

kényszermunkára.
Pillmann József, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke idézte fel az akkori
eseményeket: január 6-án, vízkereszt napján terelték össze az orosz parancsnokság
utasítására a 15-55 éves fiatal és felnőtt
férfilakosságot. Útjuk gyalog vezetett elsőként Vértessomlóra, majd onnan Lovasberény érintésével Bajára. Itt vagonírozták be őket és indították Temesvárra a
transzportot. Hetek, hónapok teltek el a
hazatérésig, de a hatvanhat elhurcolt közül tizenegyen sohasem láthatták viszont
szeretteiket, s összességében huszonhat
ember halálát idézte elő a malenkij robot.
Szinte minden helyi családot érintett a fér-

Új játszótérrel
gazdagodott Várgesztes
Már csak a tereprendezés és apróbb földmunkák, csinosítások vannak hátra,
hogy birtokba vehessék a gyerekek Várgesztes új játszóterét. A beruházáshoz
14,3 millió forintot nyert pályázaton az önkormányzat, s ezt egészítette ki a 3,6
milliós önrésszel – tudtuk meg Menoni Gabriella polgármestertől.
A projekt tartalmazta a tereprendezést, a beton támfalak kialakítását, a gyepesítést, s nem utolsó sorban annak a hét játékszernek a telepítését, melyek mindegyike megfelel az uniós és a hazai biztonsági előírásoknak. Így többek között
rugalmas gumiburkolat védi a fiatalokat a leesés okozta balesetek ellen.
A gyerekek a jó idő beköszöntétől használhatják a faluház mögötti játszóparkot.

fiak munkatáborba kényszerítése, ami súlyos tragédiája volt Várgesztesnek – mondta az elnök.
A közel száz jelenlévő - akik között ott
volt Kluber János alpolgármester - megemlékezett az I. világháború tizenkét, és a
II. világégés kilenc helyi áldozatáról is,
majd az önkormányzatok és a hagyományőrző klub koszorúzását követően a
település lakói helyezték el mécseseiket az
emlékmű talapzatánál.
A kegyeletteljes eseményt a Német Kultúregyesület dalkörének előadása tette emlékezetesebbé.
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Búcsú Dilong Sándortól
„Voltam, aki voltam… Úgy éltem, ahogy szerettem…
Gyönyörű családom van… Csodálatos életem volt…”
Családok kiállítás lelkes támogatója voltál,
a Molnár János kiállítás megvalósításában is sokat köszönhetünk Neked. A Hagyományőrző Disznóvágáson nagy érdeklődéssel vakartad a pörzsölt disznót és
a főböllér útmutatásai alapján ügyesen
kötözted a hurkát.

Immáron húsz éve annak, hogy falunkba
érkeztél. Kezdettől fogva sokat segítettünk
Neked, hogy itt gyökeret tudj verni, hogy
szép terveid megvalósuljanak. Hólapátolással kezdtük, kertgondozással folytattuk, betonoztuk a pajtát, ácsoltuk a
remonadét a pince boltozathoz, meg hordtuk a földet a tetejére. Nem maradtál adós,
kamatostul fizettél, megajándékoztál bennünket, Várgeszetesieket egy nagy értékkel. A Mózer házat eredeti sváb stílusában
újítottad fel, hogy múltunk emlékei megmaradjanak az utókornak. Otthont adtál
régi szerszámainknak, emléktárgyainknak. Az udvarodban látható egy sváb
lovaskocsi és az egyetlen eredeti sváb disznóól. Szorgalmas gyűjtésednek és vendégszerető buzgalmadnak köszönhetően
mára már több mint ötszáz látogató fordul meg évente a Dilong-Mózer Tájházban.
Miután véglegesen a falunkba költöztél,
egyre több embert ismertél meg és egyre
több emberrel kerültél közelebbi kapcsolatba, köszönhetően nyitottságodnak, barátságos stílusodnak. Bekapcsolódtál a
Hagyományőrző Klubba, és rövid időn
belül megismertük ötletgazdagságodat,
higgadt érveléseidet, tettrekészségedet.
Mindenhez volt észrevételed, mindig kerested a javítás lehetőségeit. Jóindulatú
vitáid nem voltak parttalanok, mindig
hagytad magad meggyőzni észérvekkel.
Nem csak a mát láttad, a jövőbe is tekintettél. Nem ragadtál le a problémák felvetésénél, mindjárt megoldásokat is javasoltál. Nem csak az ötleteid voltak jók, a
megvalósításban is élen jártál. A Várgesztesi

Országszerte épületek sokasága őrzi a tervező- kivitelező építészmérnök keze nyomát. Szakértelmednek, sokrétű tapasztalataidnak a falunk is hasznát vette. Építész
feleségeddel felmértétek a régi önkormányzati épületek állapotát. Számos ötleteddel,
előre mutató javaslataiddal gazdagítottad
Várgesztes településfejlesztési tervét. Elképzelésed alapján került telepítésre az Esterházy emlékoszlop. Szakvéleményeddel
segítetted a Ravatalozó terveinek és makettjének kialakítást. A földrengés után
szakmailag megalapozott javaslataiddal
segítetted a kárt szenvedő épületek tulajdonosait.
Kedvelted a társaságot, és a társaságok is
kedveltek Téged. Ezt már akkor megsejtettük, amikor az ötvenedik születésnapodon zsúfolásig megtöltötted a Vár lovagtermét vendégekkel. Amint klubunk tagja
lettél, első dolgod volt meghívni minket a
birtokodra, ahol büszkélkedve mutattad
gyűjteményed érdekesnél érdekesebb darabjait, és még az asztalt is gazdagon
megterítetted. Sajátos humoroddal fűszerezted együttléteinket. Mindenen jót tudtál nevetni, még a régóta hordozott súlyos
betegségedet is kinevetted.
Értékeid sorában a Családod foglalta el
legelső helyet. Unokáidnak, feleségeddel
páratlan élményt tudtatok nyújtani a
gondoskodó szeretettel, a közös játékokkal, a Csuszka nevű ősrégi játékkal, ami
legutóbb, a háromgenerációs családi partin is nagy sikert aratott. Mindannyinkat
elkápráztatott az édesapád emlékére rendezett centenáriumi kiállításod. A fafaragó művész gazdag hagyatékát megmutattad falunknak. Mélységes tiszteletet és
szeretet sugárzó megemlékezésed igazi
ünneppé tette számunkra ezt a napot. A
szépség és békesség iránti elkötelezettséged
a falunkra is kisugárzott. Azt vallottad,
hogy békesség és összefogás nélkül nem
lehetünk azok, akik lehetnénk.
Faragtál, festettél, verset írtál. Nem csak
néztél, hanem láttál is. Rögtön megláttad
egy gyökérben, egy ágban, egy különös
fatörzsben, hogy mit kell édesapádtól örö-

költ tehetséggel és szerszámokkal eltávolítani, hogy mások is megláthassák azt. A
garázsból még az autódat is kitessékelted,
hogy legyen állandó helyed az alkotáshoz.
Festőállványodon mindig új, készülő festményeket láttunk. A klubtagok portréit is
megfestetted, hogy örömet szerezzél. A 80.
születésnapján Feri bácsi könnyeit is kicsaltad a tiszteletére írt köszöntő verseddel.
Nagyon szeretted az életet. Mások életével
is törődtél, a betegnek jó orvost ajánlottál.
Jobban szerettél adni, mint kapni. Nem
vártál fizetséget, de mi is igyekeztünk adni
Neked. Hordtuk a házadba a régi ruhákat,
régi eszközöket, a faragni való diófát, segítettünk kipótolni, összerakni a lovas kocsit, a szőlődet se hagytuk metszés nélkül,
a püspöki pásztorbot kovácsolt dísze is elkészült. Nagyon szerettél volna élni, hiszen mint mondtad, még legalább tíz évre
meg vannak a terveid. Életed olyan volt,
mint egy nagy felkiáltó jel, és most csupa
fájdalmas kérdések vannak bennünk. A
lármafát is mással kell már kifaragtatni.
Húsz év alatt úgy megszeretted Várgesztest, hogy örök nyughelyedül is ezt a földet választottad. Köszönjük, hogy köztünk voltál! Köszönjük, hogy köztünk
maradtál!
Várgesztes, 2013. január 25.
A Nekrológ Eck Antal, Geiszt Róbert,
Hartdégen Ignác, Hartdégen József, Jezsó Pál,
Menoni Gabriella, Ménesi György, Pillmann
János, Schalkhammer Ferenc, Schaffer Márton, Tar József és Tóth László visszaemlékezése alapján készült.
Dilong Sándor 1945. március 19-én született Kispesten. Édesapja faszobrász, édesanyja varrónő, mindketten 90 fölötti életkorral. Gimnáziumi évei alatt a zeneiskolában hegedülni, nővérétől zongorázni tanult. 1968-ban szerezte meg
építészmérnöki oklevelét. Nagy Katalin
építésszel kötött házasságukból született
Sándor, Éva és András, akik hat unokával
ajándékozták meg Őket. Első munkahelyén a BULAV Építőipari Vállalatnál építésvezetőként, majd műszaki igazgatóként
dolgozott. Egy Osztrák- magyar vállalatnál ügyvezető igazgató, az OTP Ingatlan
Rt-nél igazgató beosztásban tevékenykedett. 2007-ben ment nyugdíjba, de felkérésre még vállalta Ausztriai és Erdélyi
munkák irányítását. Számos elismerésben
részesült sikeres életútján.
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Ismerjük meg Várgesztes új lakóit
A Somhegy utca 17-ben a kapura szegezett
„Madárbarát Kert” tábla jelzi, hogy itt madarakat szerető és védelmező emberek laknak. Az orvos házaspár 2005 óta él ebben
a csodaszép házban.
Nagy Tibor szülei Vass- és Békés megyéből
érkeztek Budapestre. Az édesanya gazdasági előadó. A szobafestő- mázoló édesapát
tíz éve vesztették el. Bátyja újságíró, húga
tanár, Ő a Pécsi Orvostudományi Egyetemen tanult, és évfolyam társát, Varga Nórát vette feleségül. Végzésük után a Szent
Borbála Kórházban vállaltak munkát. Tibor fül- orr- gégész szakorvos. Nóra a
gyermekgyógyász területet választotta, a
szakvizsgája folyamatban van. Már gyermekkorában elkötelezte magát az orvoslással és a sporttal. Nagyon érdekelte a
biológia, almáért cserébe tüskéket húzott
ki társai kezéből. 100-on pillangózott, versenytáncos volt, a latin-amerikai táncokat
különösen kedvelve.
Egy várgesztesi kirándulásról hazatérve
Tibor kijelentette: „Itt szeretnék élni!” Vágya 2005-ben teljesült, amikor megépítették a házukat és a 2004-es születésű Ákossal beköltözetek új otthonukba. Eszter
2009-ben követte bátyját. Nagyon jó viszony alakult ki a szomszédokkal. „Margit néni és Józsi Bácsi Karácsonyra ajándékokat készít Nekünk!”- veti közbe lelkesen
Ákos, aki egyetlen szót sem akart elmulasztani a felnőttek beszélgetéséből. „Klári

az, akire bármikor teljes bizalommal rábízom a gyermekeimet!” „Józsi bácsi felkíséri Ákost a buszmegállótól.” „Úgy viselkednek, mint a jó nagyszülők! Sehol másutt a
világon ezt nem kaptuk volna meg, amit
ha száz évig élünk se tudjuk meghálálni. A
Jó Isten pottyantott közéjük minket.”
Az egész család nagyon jól érzi magát
Várgesztesen. Nóra lelkesen vezeti az
aerobik edzéseket és a Nordik Wolking túrákat. Tibor szabad idejében a KomáromEsztergom Megyei Bridzs Egyesület versenyeinek rendszeres résztvevője, és még

Fociztak
a svábok
Immár tizenegyedik szezonját kezdte Várgesztesen a Svábkupa elnevezésű teremlabdarúgó sorozat, melynek életre
hívása a helyi Pillman Ferenchez fűződik. A Várgesztesi
Sport és Faluvédő Egyesület elnöke annak idején azért kezdeményezte a rendezvényt, hogy a tavaszi felkészülés segítése mellett összejöjjenek, ismerkedjenek a térség német
nemzetiségű településeinek focistái.
A labda már koradélelőtt pattogni kezdett a faluház sportcsarnokában, ahol a tavalyi debütálást követően másodszor szervezték meg az utánpótlás korosztálynak is a
Sváb-kupát. A fiatalok 20 perces meccseken küzdöttek a
gólokért. A rajtnál a Vértessomló 3:1-re verte az Oroszlányi gyerekeket, majd a Kecskéd 2:0-ra diadalmaskodott a
Környe felett. A körmérkőzés végére aztán a Kecskéd,
Vértessomló, Oroszlány, Környe sorrend alakult ki az
U12-ben.
A felnőttek délutáni összecsapásait a Kecskéd-Környe 1:0
nyitotta, majd a Vértessomló 4:0-ra, míg a Környe 3:2-re
verte a házigazdákat. A helyosztókat követően alakult ki
a Kecskéd, Vértessomló, Környe, Várgesztes sorrend, de
ezen a napon még semmi sem dőlt el, hiszen az, hogy
végül kihez kerül a Sváb-kupa, a következő hetekben dől
el a sorozatmérkőzések további helyszínein, Kecskéden,
Vértessomlón és Környén.

testépítésre is szorít időt. Ákos 50 méter
gyorson megyei bajnok, hetente öt vízilabda edzésre jár, és jókat játszik a falubeli
fiúkkal. Eszter a szomszéd lányokkal házi
divatbemutatókon kápráztatja el a közönséget.
Várgesztes lakói számára nagy biztonságot jelent az orvos házaspár jelenléte. Sürgős esetekben önzetlen segítségükkel életeket is mentenek. Kívánjuk, hogy páratlanul
szép és értékes kapcsolatuk a faluközösséggel továbbra is megmaradjon.

