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Nem éppen kellemes előjelekkel vizsgálta az eget
Almási István főszervező május első szombatján, hiszen egész délelőtt esett az eső, aztán minden megváltozott.

hammer Feri bácsi mellett Rising Károlyné polgármester is, mivel valóban csodásan tálalt, szemet
gyönyörködtető étkek közül kellett kiválasztani a legjobbakat.

Elállt az eső, s bár hűvös volt, ennek ellenére kilenc
csapat tagjai álltak a bográcsok és egyéb alkalmatosságok mellé, hogy részt vegyenek a 11. gesztesi főzőversenyen.

Végül nem okozott nagy meglepetést, hogy az Üvöltő
Majmok szarvas steak-je lett a befutó, s mivel a versenyfolyamban immár harmadszor diadalmaskodtak, így végleg hazavihették az egykor Schalkhammer
József által felajánlott vándorkupát. A második helyen Levin és csapatának birkaraguja végzett, míg
harmadiknak Nosztalgia együttes futott be.

Igazi, családias hangulatban indult a megmérettetés, s
már az előkészületekből látszott, nem akármilyen étkek kerülnek az ítészek elé. Szarvas steak gombamártással, lángossal, birkaragu, csülkös babgulyás, gombás vaddisznó, szürkemarha rotyogott többek között
a kondérokban, miközben a baráti társaságok tagjai
rendre felkeresték, „heccelték” a konkurenciát.
Nehéz dolga volt a vértestolnai Csorba Ferenc mesterszakács vezette zsűrinek, melyben ott volt Schalk-

A program magas színvonalát bizonyítja, hogy két
különdíjat is ki kellett osztani az Éva konyhája, valamint a Fakanál forgatók társaságának. Persze mindenki kiérdemelte az emlékérmet is, és nem kell aggódniuk a jövő évi verseny indulóinak sem, mivel egy
vállalkozói felajánlásnak köszönhetően ismét lesz díszes vándorkupája a főzőverseny győztesének.
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Ballagási meglepetés
Csaknem egy éves rimánkodásomba került, míg
megkaptam a szülői engedélyt: ha elballagtam a
nyolcadik osztályból, levágathatom fonott copfjaimat. Ám, hogy jó kezekbe kerüljek, Anyu elkísért
a barátnője által istenített fodrászhoz, "csakis"
Gyuszihoz.
Jávor-bajuszt viselő, őszbe csavarodott ember fogadott minket a tükör előtt. Gyámoltalanul vázoltam elképzelésemet: olyan frizurát szeretnék, amilyent Szűcs Judith táncdalénekes visel. Gyuszi
bácsi, jóváhagyólag bólintott, s mint egy szerepéből kiöregedni semmiképp sem akaró amorózó,
huncutul rám kacsintott. Anyu a pultra tette a
munkadíjat, majd sarkon fordult, dolga után sietett.
Az öreg munkához látott. Még fel sem ocsúdtam,
térdig érő kendőt kanyarított rám, s két nyisszantással, a fülcimpám magasságában megszabadított utált copfjaimtól. Felsikkantani se volt időm:
"Szűcs Judithnak hátul, kiritkítva ugyan, de vállig
ér a haja!"
Méltatlankodásommal aligha zökkenthettem volna ki lázas igyekezetéből a mestert. A hajmosó nénihez vezényelt, s miután onnan törölköző-turbánnal visszatértem, vadul megdörgölte a fejemet,
kifésülte, ollóját csattogtatva tovább kurtította a
hajamat. Fésűjével boszorkányos gyorsasággal leválasztotta a fürtöket, ujjnyi vékony fémcsavarókra tekerte, majd beültetett a zsongítóan zúgó
búra alá.
Míg hosszasan vártam a szárításra, figyelemmel
kísérhettem a ténykedését. Hasonlóképp ügyködött a soron következőkön, az általa szépasszonyoknak szólított, általam 80 évesnek saccolt nénik fején, miként az enyémen buzgólkodott
félórával azelőtt. Megvilágosodtam. Gyuszi bácsi
egy kaptafára dolgozik. Csupán egyetlen fazont
ismer!
Gyanúm beigazolódott. Miután kiszedte a csavarókat, hátrafésülte, megtupírozta, jó alaposan belakkozta a hajam. A tükörben a saját ábrázatom
helyett Anyu arcát láttam, huszonöt évvel fiatalabb kiadásban. Se frufru, se vállig lógó tincsek,
mint a példaképnek tekintett kedvencemnek.
A munka közben magyar nótákat fütyörésző idős
fodrásznak épp úgy nem mondott semmit Szűcs
Judith neve, mint manapság nekem egy úgynevezett celebé, akiért megvesznek a tinédzserek.
A fodrászatban még úgy-ahogy tartottam magam. Onnan kilépve, bömböltem hazáig. Eldöntöttem - hálásan a nyári szünetért -, addig ki nem
dugom az orrom otthonról, míg nem nőnek vis�sza a copfjaim.
-Négyessy Zita-
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Horgászverseny
Nem a legjobb, de nem is a
legrosszabb volt a kapásteljesítmény az idénynyitó horgászversenyen, amelyen 19en fogtak pecabotot a település egyesületének programján.
Még nem lakták be a halak
a tavat – hangzott el az utalás arra, hogy a közelmúltban 3,5 mázsa ponty és 1,5
mázsa amúr került a vízbe,
de ezt a tényt a kapások száma még nem tükrözte.
A Rieder Roland vezette,
megfiatalodott elnökség első rendezvényén aztán a mérlegelésnél
kiderült, ismét, immár többedik alkalommal Schäffer Márton
nyerte a szezonnyitót, akit Bacsa Mátyás és Pillmann Imre követett. A gyerekek versenyében Pillmann Hunor végzett az élen.
És mint az már hagyomány nem maradt el a közös ebéd sem, a
versenyzők jóízűen fogyasztották el a bográcsban készült lapockapörköltet.

Borok mustrája
Pillmann József, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
köszöntötte a nyolcadik várgesztesi borverseny nevező gazdáit
és vendéget.
Mint elmondta, a rendezvény nem elsősorban verseny, hanem
tapasztalatszerzés, ismerkedés egymás módszereivel, a hibák,
hiányosságok megbeszélése, s nem utolsó sorban alkalom a
szakember tanácsainak megvitatására, hogy még jobb nedűket
tudjanak előállítani a falu borosgazdái.
- Bár sokan dicsérik, az én tapasztalatom szerint nem volt jó
évjárat a tavalyi – mondta bevezetőjében Horváth Mihály tatai
hegybíró, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a nagyon kevés
csapadék és a nagy meleg miatt rövid volt a tenyészidő, sok
gazda nem tudta megoldani a must hűtését, s így nehezebben
tisztult az ital, nem beszélve arról, hogy savszegények lettek a
borok. – Sok beteg borral találkoztam az elmúlt időszak versenyein – összegezte tapasztalatait a hegybíró.
Mint az már hagyomány a kisebb megmérettetéseken, a 20
pontos rendszer szerint értékelt Horváth Mihály: a tisztaságot
és illatot 2-2, az ízt és zamatot 4, illetve az összbenyomást
maximum 12 ponttal jutalmazta.
A délután folyamán egyenként értékelte mind a 31 benevezett
bort, amelyek között a tiszta fehér és vörös mellett vegyesek,
rozék és óborok is voltak, majd a jelenlévők - maradva a fehér
asztaloknál - osztották meg személyes tapasztalataikat, módszereiket egymással.
A borversenyen 5 arany, 9 ezüst és 9 bronzérem született.
Aranyérmes lett: Bacsa Mátyás - fehér cuvée
Hartdégen Sándor - szürkebarát
Pálos Ferenc - cabernet sauvignon
Racsmány Mihály - olaszrizling
Wéber István - vegyes fehér

Anyagtorlódás miatt több eseményről következő
számunkban számolunk be!

Meglepték az édesanyákat
Hagyomány az óvoda Anyák napi ünnepségén, hogy valami meglepetéssel várják az ünnepelteket az apróságok és
gondozóik, és nem volt ez másképpen idén sem.
De míg az eddigiek során versek, dalok voltak az ajándékkosárban, addig most igencsak meglepődtek a meghívottak, amikor Pillmann Katalin intézményvezető csak a kicsiket és a nagyszülőket engedte be a faluház konferenciatermébe, majd szájakat, orrokat, szemeket és homloko-

kat ábrázoló fotókat helyezett el az asztalokon. Ezekből
kellett kinek-kinek kiválasztania csemetéjének jellegzetességeit, s összerakni a teljes képet.
Miután ezzel végeztek az anyukák, még egy próbatétel
várta őket a teremben, ahol csak kezek látszottak ki a takaró alól, s ezek alapján kellett ismét jól választani.
Természetesen nem maradtak el a kedveskedő versek, mondókák és dalok sem, aztán elérkezett a pillanat, amikor a
gyerekek ajándékokkal léptek az anyukákhoz, nagyikhoz,
akik közül többeknek szüksége volt zsebkendőjére, hogy letörölje az elérzékenyülés könnyeit.

Traktoravató
Sikeresen pályázott Várgesztes a külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című felhívásra.
A mintegy tízmilliós,
univerzális Kubota traktort Czunyiné Bertalan
Judit országgyűlési képviselő és Rising Károlyné avatta fel a falu lakóinak jelenlétében.
Mint azt a képviselő
asszony elmondta, különösen támogatott volt
az a pályázat, amelyben
kombinált eszközök beszerzésére tettek javaslatot. Ennek a kistraktornak a felszerelései között megtalálható a hótolólap, a kaszaszerkezet, az ágaprító és a földgyalu is.
- Olyan eszközt sikerült beszerezni, ami alkalmas arra, hogy tovább csinosodjon, szépüljön Várgesztes, amely bár kis
falu, de gyönyörű környezettel várja az idelátogatókat, s ebbéli törekvésükben ez az eszköz jó szolgálatot fog tenni a
település lakóinak – fogalmazott Czunyiné, aki ezt követően átadta az indítókulcsot a polgármesternek, akivel együtt
vágta át a nemzeti színű avatószalagot.
Ezzel azonban nem volt vége az ünnepi eseménynek, hiszen a képviselő asszony ki is próbálta a gép belső kényelmét,
majd bemutatta a zöld lombhulladék felaprításának „szakszerű” technikáját.

