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Negyedszázada őrzik a
hagyományokat, dalokat

Hetedik alkalommal szervezett augusztus 20-a alkalmából ünnepi kulturális találkozót a Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes, melynek
invitálására szombaton Tatabányáról,
Győrből, Környéről, Szárról, Vértessomlóról és természetesen helyből érkeztek a hagyományőrző dalkörök.
Az államalapítás és az új kenyér ünnepe mellett ezúttal a gesztesi Német
Kultúregyesület Dalköre fennállásának 25. évfordulója is emelte a program fényét, az alkalomra imakönyv
kiállítás készült, és a dalkör két és fél
évtizedes múltjából a fellépéseiket, kirándulásaikat, találkozóikat megörökítő fotók adtak ízelítőt.
A résztvevőket és a születésnapos dalkört Rising Károlyné polgármester is
üdvözölte: Hartdégen Sándorné dal-

körvezető részére egy gyönyörű tortával mondott köszönetet, s kívánt
még nagyon sok ilyen szép jubileumot. A településvezető Pillmann József, a nemzetiségi önkormányzat elnöke számára is köszönetét fejezte ki,
hiszen – mint fogalmazott – a két önkormányzat együttmunkálkodása is
példaértékű.
A dalok felcsendülése előtt Hartdégen
Sándorné azokat az alapító tagokat
köszöntötte, akik megrendült egészségi állapotuk miatt már nem léphetnek
a dalos társakkal színpadra: Pillmann
Jánosnét, Schalkhammer Józsefnét,
Mózer Józsefnét, Schäffer Józsefnét és
Hartdégen Ignácot. A dalkör vezetője
elcsukló hangon, fellobbanó gyertya
lángjánál emlékezett mindazokra,
akikkel szintén együtt tették meg 25

évvel ezelőtt a kezdő lépéseket, ám az
eltelelt évek során örökre elköszöntek.
Ők Menoni János, Menoni Jánosné,
Mózer József, Pillmann Ferenc, Pillmann Józsefné, Pillmann László,
Schäffer Jánosné, Schäffer József,
Schalkhammer József.
Várgesztes lakói mindig is tisztelettel
adóztak az ősök emlékének, s őrizték
nemzetiségi hagyományaikat. Ennek
a hagyományápolásnak egyik legaktívabb közössége a dalkör, amely 25 évvel ezelőtt a helyi hagyományok, dalok, valamint a nyelvjárás megőrzését
tűzte ki célul, s azóta is számtalan
fesztiválon, találkozón bizonyították
elkötelezettségüket az elődök kulturális örökségének megőrzésében nemcsak belföldön, külföldön is.
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Iskolakezdési támogatás
Az iskolakezdési támogatás béren kívüli juttatás, amit a
szülők tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására használhatnak fel. A támogatást – papír alapon vagy elektronikus formában kibocsátott – 2016. július 3-tól december
31-ig beváltható – utalvány formájában kaphatják azok,
akiknek gyermeke közoktatási intézményben tanul.
Iskolakezdési támogatást kaphat az, aki közoktatásban
tanuló gyermeknek, tanulónak családi pótlékra vagy bármely uniós tagállamban hasonló ellátásra jogosult szülője, gyámja vagy annak vele közös háztartásban élő házastársa. A támogatáshoz a munkahelyen kell nyilatkozni
arról, hogy a munkavállaló megfelel a feltételeknek.
Az iskolakezdési támogatás összege tanulónként a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó összeg, 2016-ban
maximum 33 300 forint, ami több gyerek esetében többszöröződik. Az iskolakezdési támogatás abban az évben
adható először, amikor az igénylő gyermeke megkezdi általános iskolai tanulmányait.
Az iskolakezdési támogatás után az adót a munkáltatónak kell megfizetnie. Az adó alapja a juttatás 1,19-szerese.
A juttatást 15 százalékos mértékű szja és 14 százalékos
mértékű egészségügyi hozzájárulás terheli.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei
Adó- és Vámigazgatósága

Bemutatták az Őrség zöld aranyát, a Magyarország
Tortája verseny idei győztesét a megyebeli cukrászok a
tatabányai Stop Cukrászdában.
A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete
egy évtizede hirdeti meg a „Magyarország Tortája”,
pályázatot az augusztus 20-i nemzeti ünnepünk, államalapító Szent István ünnepe, Magyarország szimbolikus születésnapja köszöntésére. Immár a megye 9
cukrászdájában, Tatabányán, Tatán, Komáromban,
Vértessomlón, Vértesszőlősön, Ácson, Kesztölcön vásárolható meg a győztes desszert.
A megyebeliek, köztük a vértessomlói Jezsóné Rieder
Krisztina Aranykoszorús mestercukrász, a Cukrász Ipartestület megyei elnöke is elismerően szólt a torta ízvilágáról, izgalmas összetevőiről, a tökmagról és olajáról, s nem titkolta, hogy a többiekhez hasonlóan
bizony számára is kihívás volt az elkészítése. Mint
mondta, a Tatabányán most bemutatott tortája immáron a harmadik „próba” volt, amit már vállalt
közönség előtt, s nem a család fogyasztotta el. A vértessomlói Krisztina Cukrászda egyébként a tatabányai
vendéglátókhoz hasonlóan a kezdetektől vállalja az
ország tortájának (5 éve a cukormentes kategória
győztesét is) elkészítését.
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Munkalehetőséget
kínáltak a csalók
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Máriához fohászkodtak

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
óvatosságra inti az álláskeresőket!
Egy népszerű internetes álláskereső oldalon tettek közzé
ismeretlenek álláshirdetést, amelyben jól fizető munkalehetőséget kínáltak. A pályázók csak úgy nyerhették el a
meghirdetett állást, ha előtte egy tanfolyamot elvégeznek. Ennek a díját előre el kellett utalni egy megadott
bankszámlaszámra. Az utalást követően a sértettek jelentkeztek a képzés helyszíneként megadott címen, azonban ott szembesültek azzal, hogy nincs semmiféle oktatás. Ezt követően hiába próbálták meg felvenni a
kapcsolatot a hirdetővel, már nem lehetett elérni. Feljelentést tettek a rendőrségen.
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság az
esettel kapcsolatban fel kívánja hívni a figyelmet az alábbiakra: A munkavállalók egy-egy jó állás reményében
óvatlanul dönthetnek, ezáltal könnyebben válhatnak csalók áldozatává. A fent említett trükk jól ismert, korábban
is előfordult már az ország különböző pontjain, hogy
megtévesztettek álláskeresőket hasonló módszerrel. A
rendőrség minden esetben azt javasolja, hogy mielőtt
bárki is pénzt utalna egy ismeretlennek, ellenőrizze le annak személyazonosságát, kérjen referenciákat, kontroll
telefonszámot!
A bűnmegelőzési szakemberek tapasztalatai szerint a csalók csak a legvégső esetben mutatják meg saját személyes
okmányaikat, így aki vonakodik azt átadni egy szerződésnél, az már gyanús lehet!
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Sajtó

Dr. Babos Csaba ügyvéd e havi
ingyenes jogi tanácsadását
Várgesztes lakói részére
szeptember 13-án, kedden
16 órától tartja a Faluházban.
Előzetes időpont
egyeztetés szükséges
dr. Balázs Gabriellánál a
06/20-462-5993-as
telefonszámon.
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A kép a 2015-ben készült

Mint minden évben, idén is sokan keresték fel a Mária kegyhelyet, amely szinte észrevétlenül húzódik meg a
várgesztesi nagyrét felé vezető út mellett. Vasárnaponként, a litániát követően odajártak a falu lakói elmélkedni egészen az ötvenes évekig, amikor ismeretlenek feldúlták a területet, majd Hartdégen Ignác és neje 2002-ben
határozta el, hogy helyrehozzák a rombolás nyomait.
Bár eredetéről keveset tudni, annyi bizonyos, hogy azt jóval a második világháború előtt építették a meredek
domboldalon lévő kis sziklabarlangban, ahová 1921-ben fehérlovas szekér vitte fel Szűz Mária szobrát. Mária
helyi tiszteletét azóta őrzik a település lakói.
A faluban hagyomány, hogy a július 14-ét követő vasárnapon a hívek felkeresik az emlékhelyet, és ma már
nemcsak a gesztesiek, hanem a vértessomlóiak, környeiek, tatabányaiak is együtt imádkoznak a várhoz vezető
úton Jézus Anyjához, Szűz Máriához.

Szűrővizsgálattal az
egészségért
Azok a Várgesztesen élő, 45-65 év közötti hölgyek, akik
az elmúlt két esztendőben nem vettek részt mammográfiás vizsgálaton, névre szóló meghívót kaptak. A
szűrés folyamatos volt, részt venni a vizsgálaton a behívólevélen megadott időpontban lehetett a Mammográfiás Centrumban Tatabányán, a Dózsa Gy. út 77.
sz. alatt.
Az emlőrák a nők leggyakoribb rosszindulatú betegsége
megyénkben. Országosan évente több, mint 7000 újonnan felfedezett női emlődaganatot diagnosztizálnak és
több mint 2300 nő hal meg ebben a betegségbe.
Amikor szűrővizsgálatról beszélünk, akkor a magukat
egészségesnek tartó emberek vizsgálatáról beszélünk. A

népegészségügyi emlőszűrés célja a 45-65 év közötti női
lakosság körében az emlő olyan elváltozásainak a korai
felismerése, amelyet a hölgyek általában még nem tapintanak, azonban későbbi szakaszban felismerve daganatos
betegséggé válhatnak. Ezt nevezzük rákmegelőző állapotnak.
Ha a szűrővizsgálat során mégis emlődaganatos megbetegedés kerül megállapításra, annál jobban kezelhető és
gyógyítható, minél korábbi időszakban és minél kisebb
méretben fedezik fel. A rendszeres mammográfiás szűréssel az emlőrákok 80%- a idejében felismerhető és jó
eséllyel gyógyítható.
A szűrővizsgálat rövid ideig tart, fájdalmatlan. Ritkán
kismértékű, pár másodpercig tartó enyhe nyomásérzés
kísérheti
KEM Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya

