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VI. Vértes Kupa
Ismét teremfoci hétvége „tombolt” Vértessomlón,
ahol már a hatodik Vértes Kupa várta szűkebb és
tágabb hazánk ifjú labdarúgóit három korosztályban.
A két nap során az U7, U11 és U13-as korcsoportban többtucatnyi fiatal rúgta a bőrt 24 csapatban,
a helyiek és várgesztesiek mellett érkeztek Tatabányáról, Tatáról, Szomódról, Szárról, Lovasberényből és Nyergesújfaluról, valamint Budapestről.
A gyerekek a szülői, nagyszülői buzdítás mellett
színvonalas és izgalmas, gólokban és hatalmas, kihagyott ziccerekben egyaránt bővelkedő mérkőzéseket vívtak, nem csupán a sikerélményekre és csillogó érmekre vágyva, hiszen a rendezvény
immáron hagyományos támogatójának, a Várgesztesi Villaparknak köszönhetően minden korosztály győztes csapata és a legsportszerűbb
együttes valamennyi játékosa egy-egy szülő kíséretében egész napos belépőjegyet nyerhetett a park
élményfürdőjébe.
Az utánpótlás reménységei 48 mérkőzést játszottak és összesen pontosan 286 gólt szereztek, a leg
gólzáporosabb meccset az U13-as korosztályban a
Vulkán és a TAC összecsapása jelentette, a tatai csapat 18-0 arányban múlta felül az ellenfelét. De a
mérkőzések színvonalát és izgalmát nem feltétlen a
gólok száma jelentette, ezt ugyanebben a korosztályban alaposan igazolta az első helyért vívott
mérkőzés.

2018. MÁRCIUS

Csöröge tízóraira
Már koradélelőtt a faluház konyhájában sürgölődött február
9-én Horváth Józsefné (Juli néni) és Schäffer Mártonné (Micike).
Dagasztották a tésztát, hogy az óvodások és iskolások elkészíthessék a farsangi időszak hagyományos édességét, a csörögefánkot.
Mint az már hagyomány, ebben az időszakban minden évben
szerveznek programokat az intézményekben, hogy átörökítsék
a gyerekeknek a népi hagyományokat, a sváb szokásokat.
Mindeközben liszt került az asztalokra, előkerültek a sodrófák,
hogy a kicsik maguk készítsék el a finom tízórait, amit aztán
a két segítő hölgy sütött ki nekik bő, forró olajban.
De álljon itt a recept is, hátha kedvet kap ehhez a jellegzetes
süteményhez a kedves olvasó: tojássárgája, tejföl, finomliszt és
csipetnyi só kell a tésztához, s ha mindezt értő kezek dolgozzák
össze, már csak ki kell vékonyra nyújtani, derelyevágóval téglalapokra vágni, majd a lapokba is belevágni, végül az ujjunk
köré csavarintva forró olajban kisütni, vaníliás porcukorral
megszórni, s persze mind megenni!

A kupát az U13 meccsei nyitották szombaton, a
házigazdák a szurkolók falakat rengető drukkolása
mellett küzdöttek az elődöntőben a továbbjutásért,
és a TFCE elleni 1-0-s győzelmükkel sikerült is beverekedni magukat a döntőbe. A tatabányai csapat
a bronzmeccsen 4-1-es sikert ért el a Lovasberény
ellen, így az eredményhirdetésnél ők vehették át a
harmadik helyezettnek járó kupát. Hatalmas helyzetek, ziccerek jellemezték a döntőt, a Vértessomló
és a TAC mérkőzését, s bár az első gólt a házigazdák szerezték, a tataiaknak később sikerült kiegyenlíteniük, majd szinte az utolsó percekben
szerzett két góllal 3-1 arányú győzelmet aratniuk.
Bár a somlói gyerkőcök picit elszontyolodtak,
hogy nem sikerült megszerezniük a kupát, a szülők, nagyszülők valamennyien biztatták őket:
semmi okuk a búslakodásra, igazán büszkék lehetnek magukra!

GESZTESI KRÓNIKA • Közéleti és információs havilap • Lapalapító és kiadó: Várgesztes Község Önkormányzata,
2824 Várgesztes, Arany J. u 47. • Felelős kiadó: Rising Károlyné polgármester • Főszerkesztő: Salamon Gyöngyi, e-mail: salamongy@t-email.hu •
20/9611-833 • Hirdetésfelvétel: 20/9611-833 • Lapzárta: minden hónap 8. napja. Megjelenik havonta 230 példányban.
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy az olvasói leveleket, reflexiókat rövidített formában, szerkesztve közölje.
Ezek az írások nem minden esetben tükrözik a szerkesztőség véleményét. A meg nem rendelt anyagok és hirdetések tartalmáért
a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Anyagokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. ISSN: 2062-5472

VÁRGESZTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Farsangzáró ajándékműsor

Meglepetés műsorral kedveskedett a Német Nemzetiségi Önkormányzat a várgesztesi gyerekeknek a faluházban, ahol
Pillmann József elnök köszöntötte elsőként a jelenlévőket, aki bevezetőjében a közelgő nemzetiségi választás fontosságára
hívta fel a figyelmet.
A program két vendége, Figura Ede és Márk Sarolta, Hans Hoffmann Magyarországon című kétnyelvű produkciójában
Hansi, a rosszcsont kisfiú kalandjaival ismerkedhettek meg az apróságok sok zenével, játékkal.
A mozgalmas, izgalmas drámapedagógiai foglalkozás során nemcsak a hangszerek világába nyertek betekintést az érdeklődők, hanem olyan népszerű gyermekdalokat is együtt énekeltek, mint a Guten Tag, Fünf kleine Finger, vagy a Bruder
Jakob.
Mivel az összekötő szöveg és a narráció is végig követhető volt magyarul és németül is, így nem okozott gondot a történet
megértése, és az önfeledt kikapcsolódás, szórakozás.

Szín-Kavalkád
Vibráló, lüktető, simogató, megnyugtató, felkavaró, érzések és színek kavalkádját felvonultató kiállítás fogadta a
vértessomlói Művelődési Házba látogatót. Ludrik Angelika, a fiatal várgesztesi festő 55 olajfestménye és 36 vegyes
technikával készült alkotása szó szerint belakta az intézmény tereit, megállásra, gondolatébresztő rácsodálkozásra késztetve az érkezőt.
A fiatal hölgy nagyjából két esztendeje kötött barátságot
a vászonnal és ecsettel, az inspirációban minden bizon�nyal nagy szerepet játszott édesanyja, Győryné Talabér
Angelika művészete is. Alkotásaival is édesanyjával közös
kiállításon mutatkozott be első alkalommal 2016 tavaszán Környén, s feltehetően az akkori elismerő visszajelzések is szerepet játszhattak abban, hogy napjainkig közel

150 képet készített el, és Vértessomlón már a negyedik
önálló tárlatát rendezhette meg.
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A gyarapodás útján Várgesztes

Történelmi győzelem

„Várgesztes a magyar történelem egy kiemelkedő szelete,
szimbóluma annak, milyen erősen voltunk a múltban és
milyen erősek tudunk lenni napjainkban is. Eredményekben
gazdag időszakot tudhatunk magunk mögött, hiszen a közösen kiharcolt fejlesztésekkel tovább szépül, épül a település” – értékelte az elmúlt ciklust Czunyiné Dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője.
Polgármester asszonnyal közösen egy a község pénzügyi
helyzetét meghaladó elképzelésekkel teli, hosszú listával indultunk neki az elmúlt ciklusnak. A lakosság igényeit is
tartalmazó kéréseket fontossági sorrendbe raktuk, ennek
megfelelően pedig igyekeztem a lehető legtöbb támogatást
megadni, hogy ezek az álmok valóra válhassanak” – ismertette a térség országgyűlési képviselője. „A szorgalmas előkészítő munka és a türelem meghozta a gyümölcsét.
Örömmel mondhatom, hogy az önkormányzat több támogatási programban is nyertes pályázatokkal büszkélkedhet,
így a kötelező karbantartási feladatokon túl a jövőben végre elindulhatnak a nagyobb fejlesztések is – tette hozzá.
Hiszem, hogy a gesztesi várnak nem csak fordulatos története, hanem szép, virágzó jövője is van! Ezt biztosítja a
Nemzeti Kastély- és Várprogramban elnyert 571,5 millió
forintos támogatás is, melyből a vár egyedi, országos szinten is ismert, és versenyképes turisztikai célponttá válhat.
A felújítással - a turisták nagy örömére is-, a várgeszteseik
régi, nagy álma válik valóra. A jelentős összegű beruházások között ugyanakkor meg kell említeni a Keltike Ház kialakítását is – a TOP keretében nyertes pályázatnak köszönhetően 50 millió forint vissza nem térítendő, uniós
támogatás segítségével egy új ökoturisztikai központtal
bővül a település, mely hozzájárul majd a geológiai értékek
és a helyi történeti hagyományok megismeréséhez is, interaktív kiállítótérként, rendezvényhelyszínként pedig bővíti

Januárban indult útjára a négy fordulóból álló Sváb Kupa
teremlabdarúgó torna, az öregfiúk számára már tizenhatodik, az utánpótlás csapatok részére a hetedik sorozat. Kicsik és nagyok kezdésként Vértessomlón, majd Környén és
Kecskéden rúgták a bőrt, az utolsó állomásra február 10-én
került sor a várgesztesi faluházban.
Az utánpótlás csapatok közül az első három fordulóban a
vértessomlóiak meneteltek a legkiválóbban, ők toronymagasan vezetve, 25 ponttal érkeztek Várgesztesre, s el is mint
szombaton kiderült, „jól is jöttek” a korábban összegyűjtött pontok, mert mintha a somlói gyerkőcök kicsit elfáradtak volna a végére. A nyitómérkőzésen 1-1-re egalizáltak a Kecskéddel, aztán a Vértesi Erőműtől 5-1-es, a
Környétől 2-1-es vereséget szenvedtek el. A Környe a tatabányai csapattól 8-0-ra kapott s bár a kecskédiek kevesebbszer voltak sikeresek, ők is 2-0-s győzelmet arattak a
környeiek felett. Bőven hozott izgalmakat az utolsó forduló
utolsó mérkőzése, hiszen a Kecskéd és a Vértesi Erőmű is
9-9 pontot gyűjtött össze az eltelt hetekben, ezt a „nagy
összecsapásig” szombaton a kecskédiek néggyel, a tatabányaiak hattal gyarapították, így az erőmű már egy döntetlennel is a második helyen végez. Nagy volt az öröm a tatabányaiak háza táján, amikor megszerezték az első gólt,
azonban a Kecskéd nemcsak, hogy kiegyenlített, végül 2-1es győzelemmel hagyta el a pályát.
Az idei Sváb Kupát tehát az U9-es korosztályban a Vértessomló nyerte el, második helyen végzett a forduló győztes
Kecskéd, harmadik lett a Vértesi Erőmű, negyedik a Környe.
Délután az öregfiúknál papíron a házigazdáknak és a Kecskédnek volt a legnagyobb esélye a győzelemre, s mindkét
együttes jól kezdett. A Kecskéd 4-1-re verte a Vértessomlót,
míg a hazaiak 4-2-re a Környét. Ezt követően a Várgesztes
5-2-re lelépte a Vértessomlót, a Kecskéd pedig 6-2-re a Kör-

majd a környék turisztikai szolgáltatásait – mondta
Czunyiné Dr. Bertalan Judit.
Korábban állandó probléma volt a településen az erdőből
lefolyó csapadékvíz elvezetése is, mely most szintén a Terület- és Településfejlesztési Programban nyertes pályázatnak
köszönhetően megoldódik. Az önkormányzatnál már régóta várták a lehetőséget, hogy a probléma megszüntetésére
pályázati forrást találjanak. Örülök, hogy a 40 millió forintos támogatás segítségével egy ilyen jelentős, régóta
fennálló gondot sikerül megoldanunk, ezzel is hozzájárulva, hogy a község optimális élettér legyen minden Várgesztesen élőnek – emelte ki a képviselő asszony. Nehéz kezdet
volt, hiszen még a korábbi ciklusokból volt a településnek
a szomszéd település fele fennálló bírósági döntés alapján
fennálló fizetési kötelezettsége. Ezt egyedi támogatással a telepölés megkapta. Innen lehetett kezdeni 2014-ben az építkezést. 2014-ben 10 millió forintból Összekötő út épült
Várgesztes új részén. 2016-ban szintén hazai forrásból 10
millió forint értékben járda épült az Arany János utca egy
szakaszán. S most újabb 12,7 millió forintból önkormányzati utak javítására érkezett hazai forrásból támogatás.
Várgesztes országgyűlési képviselője hozzátette, hogy a jövőben kiemelt célja az ezekhez hasonló fejlesztések elősegítése a településen és a térségben, hiszen az elnyert pályázatokkal és hamarosan megvalósuló beruházásokkal a
munka nem áll meg. „Bízom benne, hogy hamarosan további forrásokat tudunk majd lehívni a település fejlesztésére, hiszen vannak még közös tervek és álmok, melyek
megvalósításra várnak. Megerősödtünk, ezt az erőt meg
kell tartani és a jövőben arra használni, hogy Várgesztes és
a térség megmaradását, fejlődését szolgálja”- zárta.
-PNK-

Közös tollfosztás
Negyedik alkalommal tartottak múltidéző
tollfosztást a várgesztesi óvodában, a régi hagyományt a nagymamák élvezettel elevenítették fel, a kicsik pedig ugyanolyan élvezettel
és érdeklődve ismerkedtek meg vele.
Az intézmény nevelési programjának kiemelt
területe a sváb hagyományok megőrzése, az
ősi szokások és foglalatosságok elsajátítása,
így a farsangi időszakban nemcsak a tollfosztás rejtelmeivel ismerkednek meg az apróságok, de egy hét múlva még forgácsfánkot,
azaz tierikropfet is készítenek majd.
Ez így nagyon pici? – kérdezte tanácstalan aggódással egy kisfiú pénteken a pihét mutatva
a nagymamájának, pár másodperccel később
pedig azt is megtapasztalta, hogy tollfosztás
közben nem túl szerencsés nagyot tüsszenteni. Az apróságok láthatóan valóban elmélyedve vetették bele magukat a munkálatokba, melyek annak idején az egész
faluban a téli esték elfoglaltságát jelentették, hiszen az asszonyok házról-házra járva készítették elő a dunnának, párnának, stafírungnak valót. Ma már csak 1-2 helyen őrzik a hagyományt, így a múltidéző programban már évek óta
nagy segítséget jelent Pillmann Józsefné, hiszen az alapanyagról Erzsike néni gondoskodik, aki minden kacsavágásnál
még a kopasztás előtt gondosan összegyűjti a szép tollakat, s felajánlja az óvoda részére.
A hagyományőrző programot – ahogy annak idején is – tollasbál zárta, amely még véletlenül sem táncos mulatságot
takar, hanem ízletes vendéglátást, tejeskávét tejszínnel és kaláccsal.

Télkergető,
tavaszváró fasching
Maskarás farsangi mulatság várta az ovisokat, iskolásokat, anyukákat, apukákat, nagyszülőket a várgesztesi Faluházban, s miközben a fasching vendégei az épületben
vidáman múlatták az időt, odakinn egyre szaporábban
hullott a hó.
A jelmezes felvonulás során az iskolás gyerkőcök az „ördög útjára merészkedtek”, az óvodás apróságok pedig
country muzsikára a western világba időutaztak, kicsivel
később pedig bájos egyetértésben majszolta a finomságokat a rendőr a rablóval, a csontváz a hercegnővel...
A szervezők hagyományosan a felnőtteket is megmozgatták, a bohókás muzsikákra, no meg az elmaradhatatlan
kacsatáncra a gyerekekkel együtt szinte valamennyien
táncra perdültek, s ropták széles mosollyal, majd következett a fánkevő verseny, melynek „akadályait” az összes
nevező gyerkőc sikerrel vette.
Jöjjön a tavasz, vesszen a tél! – ezt már az udvaron skandálták csörögve, zörögve a gyerekek, miközben az óvodapedagógusok lángra lobbantották a leghidegebb évszakot
jelző szalmabábút. A hulló hótól picit megázott báb lát-
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nyét, így a párharcban a Gesztes-Kecskéd meccsen dőlt
(volna) el minden – ha tavaly nem vezetnek be új rendszert.
A hagyományos számítási módszerrel, a fordulók során
összegyűjtött pontokat összesítve ugyanis a Várgesztes és a
Kecskéd is 14-14 ponttal érkezett a végső összecsapásra,
azonban egy éve a könnyebbség kedvéért azt vezették be,
hogy nem az összes mérkőzésen elért pontokat jegyzik, hanem minden forduló győztese 1 pontot kap, a második
kettőt, és így tovább, s az a település a bajnok, amelyik a 4
forduló alapján a legkevesebb pontot gyűjti be. Mivel a januári nyitófordulóban a Kecskéd az utolsó helyen végzett,
így szombaton a Várgesztesnek már a 2. hely is elég volt a
végső győzelemhez. Hiába hozott tehát a Kecskéd-Várgesztes utolsó csörtéje 6-2-es kecskédi győzelmet, az új számításnak köszönhetően – a torna történetében első alkalommal – a házigazdák örülhettek a Sváb Kupának.
A 16. sorozat zárásaként ezüstérmes lett a Kecskéd, harmadik helyen a Környe végzett, a negyediken Vértessomló.

hatóan nehezen adta meg magát, de végül lángra kapott,
reményt keltve, hogy már nem kell sokáig várni a tavasz
beköszöntére. Az biztos, a várgesztesi gyerekeken nem
múlik, ők mindent megtettek azért, hogy jó messzire űzzék a telet.

