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Vértes-kupa Várgesztesen

Mire ezt a lapszámot kézbe veszi a Kedves
Olvasó, már megkezdődött a labdarúgó
tavaszi szezon, így nem csoda, hogy a különböző bajnokságok csapatai az utolsó
előkészületi, felkészülési meccseiket játszották februárban, mint történt ez Várgesztesen is, ahol négy együttes részvételével szervezték meg a Vértes-kupát.
A hazaiak mellett a Vértesi Erőmű,
Felsőgalla és Kömlőd lépett pályára a kétszer 15 perces meccseken, nem egyszer
szikrázó, néha kakaskodó mérkőzésekkel
szórakoztatva a nézőket.
Nem bírt egymással az nyitómeccsen a későbbi győztes és második helyezett, döntetlennel zártak, majd a Felsőgalla megnyerte két további meccsét, s mivel a
második körben az Erőmű is győzött, az
utolsó összecsapásig nyitott volt a végső

helyezések sorsa.
A torna zárásaként az Erőmű és a vendéglátók léptek pályára, s hosszú ideig az
utóbbiak vezettek. A paprikás hangulatú
megmérettetésen végül döntetlen született,
kialakítva így a végeredményt.
A tavaszi rajtra való felkészülés elősegítésére kezdeményeztük a Vértes-kupa kiírását – tájékoztatott Pillmann Zoltán szervező, a Várgesztesi Sport és Faluvédő
Egyesület tagja, aki azt is elmondta, februártól Straub József személyében új edző
irányítja a hazai csapatot.

miatt abba kell hagynia az élsportot. Levezetésképpen a tatabányai KOMÉP NB II-es
csapatában játszott, majd 1973-tól a megyeszékhely ifi csapatát tréningezte nyolc
éven keresztül.
Pályafutását játékvezetőként, ezt követően
játékvezető ellenőrként folytatta, majd
edzőként is megmérette magát. Az elmúlt
években többek között a Környe, a
Nyergesújfalu és a Kocs trénere volt.
Mint elmondta, a várgesztesi felkérést követően február elején kezdte el a munkát, s
azóta vezeti a felkészülést.
- 16-17 fős tehetséges, szorgalmas keret áll
rendelkezésemre, s ez optimizmussal tölt
el. Rendben van az utánpótlás, közös tréningeket is tartunk, hogy a fiatalok szokják a légkört. Ami a bajnokságot illeti,
minden mérkőzésre úgy futunk ki, hogy
nyerni kell, s azt szeretném, ha a mostani
10. helyezést követően a szezon végére az
első hatba bekerülnénk – nyilatkozta
Straub József.

Edző portré:
Straub József a múlt század hatvanas éveiben a Tatabánya NB I-es csapatában is
rúgta a labdát, majd 23 éves korában kiderült, hogy egy veleszületett rendellenesség
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Tervezik a falu-TV működtetését
Az idei várgesztesi közmeghallgatásról sem
mondható el, hogy zsúfolásig megtelt volna a terem, a faluházban a nyugdíjas klub
hét férfi tagja képviselte a közt.

Pedig Menoni Gabriella polgármester nemcsak a tavalyi és idei év számszerű adatait
ismertette, beszámolója végén pillanatképekkel elevenítette fel a 2012-es év legfontosabb programjait, rendezvényeit is, amelyekre – mint fogalmazott – büszkék
lehetnek, hiszen bármilyen pici a község,
színes a közösségi élete.
A költségvetési számokból kiderült, hogy
a változások miatt, mint például az iskola
állami kézbe vétele, idén kevesebb működési bevételre számíthatnak. A legnagyobb
gondot azonban az jelenti, hogy a pályázati támogatással megvalósuló fejlesztések
utófinanszírozása miatt, mint például a
játszótér, nehezen tervezhetők a beruházások, mivel nem tudni, mikor érkezik meg a
támogatási összeg. Bár a ravatalozó rekonstrukciója is nagyon égető, abban bíznak, hogy az egyháznak sikerül hozzá
külső forrást találnia, hiszen a sírkert felújítására is eredményesen pályázott, s a
civil szervezetek, egyházak, kedvezőbb finanszírozási feltételű pályázatokon indulhatnak, mint az önkormányzatok. A polgármester az idei tervek közül kiemelte

továbbá az Arany János utcai hordalékfogó kialakítását, a Széna utca fejlesztését,
valamint a falu televízió ismételt beindítását, amire egymillió forintot terveznek.
Kitért arra is, hogy a törvényi szabályozás
miatt ez év januárjától Vértessomlóval közös polgármesteri hivatalt működtetnek, s
Várgesztes csatlakozott ahhoz a társuláshoz, amely alapján ettől az időponttól a
tatabányai polgármesteri hivatal hajtja be
a községben a helyi adókat, s végzi az azzal kapcsolatos adminisztratív teendőket.
A helyi rendeleteket természetesen továbbra is mi alkotjuk, csak a végrehajtás került
át a megyeszékhelyre – hangsúlyozta.
Az egyik szemem sír, a másik meg nevet –

Kecskéd nyerte a
Sváb-kupa sorozatot
Január 19-én Várgesztesen indult útjára a 11. sorozatát kezdő
Sváb-kupa elnevezésű teremlabdarúgó-torna, amelyet annak
idején Pillman Ferenc, a Várgesztesi Sport és Faluvédő Egyesület
elnöke hívott életre négy település, Gesztes, Vértessomló, Környe
és Kecskéd részvételével. A harmadik fordulóban, a Kecskéd volt
a házigazda, ahol délelőtt a gyerekek mérkőzésein a hazaiak sorra verték elsőként az Oroszlányt, majd a Vértessomlót, s végül
a Környét is. Így, kilenc pontjával veretlenül végzett az első helyen az együttes. Az ezüstérmet Oroszlány, a bronzot Vértessomló
utánpótlása vihette haza.

ezt már egy kérdezőnek fogalmazta meg,
aki azt tudakolta, hogy volt-e Várgesztesnek olyan adóssága, amit kompenzált az
állam. Mint kiderült, nem, amire végül is
büszkék lehetnek… Szolga Róbert képviselő a felvetés kapcsán így summázott: ha
ezt két évvel ezelőtt tudjuk, akkor minden
utat felújíttattunk volna…
A Környe–Várgesztes közötti út régóta
ígért és várt rekonstrukciójának kérdése is
felmerült, ám Busz Tamás képviselő nem
bizonyult túl optimistának. Mint mondta,
hallani forráshiányról, de arról is, hogy ez
az út még beleférhet a keretbe, ám ő nem
nagyon hisz benne…

Február 23-án a Sváb-kupa záró fordulójának adott otthont a
vértessomlói általános iskola tornaterme, ahol az első mérkőzésen a Kecskéd 5-4 arányú győzelmet aratott a Várgesztes felett.
A Vértessomló–Környe összecsapás azonban 1-1-es állásnál félbeszakadt, mert a vendégcsapat egyik játékosa összeesett a pályán, s a segítségére sietők nem tapasztaltak életfunkciókat. Herbert Gábor és Krüpl Zoltán lélegeztette a környei férfit, Magyar
László szívmasszázst alkalmazott, Richter Tamás pedig az iskolában elhelyezett defibrillátort kezelte a mentők megérkezéséig,
akik folytatták az életmentést. A szakemberek úgy vélték, hogy
a férfi életét a készülék és annak kezelői mentették meg.
A forduló további mérkőzései természetesen elmaradtak, az
egyetlen teljes mértékben lejátszott meccs eredménye alapján a
Kecskédet kiáltották ki győztesnek, így ez az együttes lett a
2013-as sorozat bajnoka is..

2

GESZTESI KRÓNIKA

III. évfolyam, 3. szám

VÁRGESZTESI KOCSMÁK II.

III. évfolyam, 3. szám

GESZTESI KRÓNIKA

Elűzték a telet

Kluber-Wohl kocsma
A Kluber-Hetzl család hetedik gyermeke,
János nagy álmokat dédelgetett kora gyermekkora óta: erdész szeretett volna lenni,
meg vadász. Miután a jobb lehetőségeket
kínáló bányák nyíltak abban az időben, a
szülők inkább villanyszerelő-lakatos szakmát támogatták. Ám a véletlen közbeszólt,
Környén kisegítő felszolgálót kerestek. A
15 éves János Julika nővére társaságban
érkezett a meghallgatásra, a Környei Kisvendéglőbe. A vendéglátás csúcsát képviselő Szabó Gábor és felesége, Olgi néni első
látásra befogadta a mozgékony kisfiút.
Innentől kezdve nem volt megállás, az életpálya kijelölésre került. Mesterei keze alatt
megtanulta a szakma minden csínját-bínját, megtanulta, hogy kell 150- 200 vendéget gyorsan és jó kiszolgálni a nagy rendezvényeken. Tatán és Budapesten tanulta
az elméletet. A záró szakmai gyakorlatra a
Balatonfüredi Halászcsárdában került sor,
ahol ízelítőt kapott a különleges menük
szervírozásából és a nyári vendégsereg
színvonalas kiszolgálásából. A vendéglátós
szakma oklevelével a zsebében 1966-ban,
bevonulásáig a Várban úszott a mélyvízben. 18 évesen kellett megoldani 150 fős
rendezvényeket
a
bányaüzemeknek,
MHSZ-nek, Munkásőrségnek. Szakács
nem volt, csak a saját tudás, a víz is csak
lajtos kocsival jutott fel. Leszerelés után
Majki Tócsárda, üzletvezetői tanfolyam,
majd három éven át a Környebányai Kocsma.
Wohl Magdikát már iskolás korától nagyon kedvelte, aki nagyon mozgékony
kislány volt, és nagyon szívesen részt vett
a fiuk csínytevéseiben. Wohl Mama engedélyével még kislányként kisegítő volt a
Várban. Az igazi nagy kalandot már János feleségeként érte meg a hegyen. Együtt
vívtak a hatalmas feladatokkal. A vendéglátó szakképesítést már két gyerek mellett
szerezte meg.
1971-ben Lujzi néni felkérte Őket a Rizing
kocsma átvételére. A staféta botot nagy
örömmel vették át, hiszen mostantól a
szülőfalut szolgálhatják. Első dolguk volt,
hogy a Vértesaljai Italbolt jellegtelen nevet
stílusos Vadásztanya névre változtatták.
Annak idején a kocsma egészségtelen olajpadlós és gázolaj kályhás volt. A jó forgalomnak köszönhetően nagyszabású felújítás történt: mozaik padló, lambéria,
ablakcsere és új bútorok tölgyfaasztalokkal, boxos elrendezésben, összesen 72 vendég részére.
Hamarosan híre ment annak, hogy ebben
a kocsmában nem csak ételt és italt kapnak a vendégek a pénzükért, hanem jó
szót és odafigyelést is. Így aztán egyre szaporodtak a visszatérő vendégek: Tatabányáról, Oroszlányból, bakancsos vendégek
Dubinyák Péter vezetésével, magyar és né-

met vadászok. Még olyan híresség is megfordult itt, mint Papp László háromszoros
ökölvívó olimpiai bajnok. A Várgesztesi
templom festőművésze, Hertay Mária ide
járt kávézni.
A nagy rendezvényeken – 3 napos Farsangi
bál, 2 napos Húsvéti bál, 2 napos Búcsú
bál, Pünkösdi bál, Nős bál házasoknak,
Batyus bál fiataloknak, Regruta buli bevonulóknak – Hág Péter négytagú zenekara
húzta a talp alá valót. A brigád bulikon a
menü lábszárpörkölt vagy csülök üstben
főzve, főtt tojás és kézzel reszelt torma.
Télen fatál Gesztesi füstölt sonkával, hagymával. A kezdeti időkben az úgynevezett
sörkerettel volt gondjuk. A szerdán érkező
sörös autót mindig sokan várták. Az elosztásnál ügyelni kellett, hogy az építkezők és az aratók feltétlenül kapjanak. A
rendezvényeknél igazolást kellett kérni a
tanácselnöktől az eseti nagyobb mennyiség engedélyezéséhez. Aztán megérkezett a
táncos lengyel sör meg a fácános cseh sör
kartonszám. A nyitva tarás is egész napos
lett, és tovább növekedett a forgalom.
A „gesztesi fiúk”, mint a kocsma törzsvendégei díszkorsóban kapták a sört. A hangulatuk mindig remek volt. Jókedvükben
megették a Pali sihtes kolbászát, húsvétkor
meg tehenes kocsival, szódásüveggel mentek locsolni. János saját autóján vitte őket
katona esküre. Ők voltak a rendezvények
motorjai. Egy Pünkösdi bál szervezésénél
már pénteken délután neki láttak a sátorépítésnek, zöld gallyakkal és ponyva tetővel. Vasárnap kihúzták a májfákat, aztán
kitört a vihar, a sátor összeszakadt, az eső
a földekről annyi iszapot mosott előre,
hogy lépni sem lehetett. Semmi baj, átköltöztették a rendezvényt a Kultúrházba,
ekkor meg a villám belecsapott a trafóba.
A mulatság mégsem maradt el, gyertya-

fénynél is jól érezték magukat. Egy másik
alkalommal a Húsvéti bál került veszélybe,
ugyanis Péter bácsi már elígérkezett más
helyre. Hát akkor legyen szombaton a körmenet után. „ Már 60 éves vagyok, de még
nem zenéltem Nagyszombaton.” Végül a
feleség hozzájárult ehhez az újításhoz, azzal a feltétellel, hogy Péter a vasárnap reggeli misén ott legyen ám! A bál nem maradt el és Péter bácsi is teljesítette ígéreteit.
A gesztesi fiúk akkor is kitettek magukért,
amikor egy pesti fiatalokból álló csapat
szilveszterkor nagyon felöntött a garatra,
és sértegették a svábok önérzetét. No, ezek
a sváb fiuk aztán villámgyorsan kipakolták a népet az utcára. Egyikük úgy találkozott az anyafölddel, hogy eltört a karja.
Riadalom, mentő, kórház. Másnap a fiatalember begipszelt karral jelent meg és
bocsánatot kért a történtekért.
A Kluber-Wohl páros nagyon sokat dolgozott, de megvolt az értelme. A szünnapokon a háttérmunkákra került sor: takarítás, mosás, vasalás. Közben a családi fészket
is felépítették. A kocsma mellett János járt
az erdőbe papírfázni, földet is műveltek, és
állatokat is tartottak. Mire a gyerekek iskolások lettek, eljutott a család a Szövetkezeti üdülőbe egy kicsit pihenni. Ilyenkor
eleinte Horváth mama, majd később
Pillmann Imre és Józsi öccse helyettesített
a kocsmában. A 20 éves kocsmai szolgálatra úgy gondolnak vissza, mint a régi
szép időkre. Szívesen emlékeznek a kedves
vendégekre, akik örömben és bánatban
mindig együtt voltak, és nagyon jók voltak hozzájuk. Nagyszerű érzés, hogy még
évtizedek múltával is megtapasztalják a
régi vendégek szerető érdeklődését hogylétük iránt.
-TJ-

Gazdag, változatos téli programokat szerveztek az elmúlt hetekben a
várgesztesi óvodásoknak és alsós kisiskolásoknak, amelyek a szórakozás
mellett jól szolgálták a munkára nevelést, a háztartási ismeretek bővítését, s
nem utolsó sorban a hagyományápolást is – tájékoztatott Pillmann Katalin
óvodavezető.
Január közepén lovasszánnal kirándultak a közeli erdőkbe, hogy felfedezzék
a környék természeti szépségeit, majd az egyik szülő invitálására január
végén egy igazi sváb disznóvágás részesei lehettek. Hartdégen Szabolcs portáján a perzselést és a sertés darabolását tekintették meg, majd másnap a
hurkatöltés rejtelmeibe is beavatták a kicsiket.
Az igazi örömködésre azonban a harmadik napon került sor, amikor az apróságok maguk készítették el disznótoros ebédjüket. Hurka, párolt vöröskáposzta és főtt burgonya került az asztalokra feltéve a koronát a háromnapos eseménysorozatra.
Február közepén aztán farsangi mulatság hangjai töltötték be a faluház termeit. Már koradélelőtt megkezdődött a mulatozás, ahol maskarás felvonulással nyitották a programot, daloltak, táncoltak, majd a koradélutáni pihenőt követően minden folytatódott, három óra után pedig a szülők is
elkezdtek szállingózni a faluházba, hogy közösen szórakozzanak a télűző
programon. Az asztalokon sütemények és egyéb csemegék sokasága várta
az éhes szájakat, végül mindenki melegebb ruhát öltött, és szép számban
gyűltek össze, hogy – megelégelve a sok havat – együtt égessék el a télboszorkát, a kiszebábot.
A kiszebáb egy szalmabábú, melynek elégetésével elzavarják a rossz időt, s
erre került sor Várgesztesen, miközben gyerekek télűző dalokat énekeltek,
varázsmondókákat mondtak, s ha a kiszebáb elégetése nem lett volna elég, a
nagy zaj, a füst bizonyára végleg elijesztette a kertek alatt settenkedő mínuszokat.

A Hagyományőrző Klub
sok szeretettel köszönti
Anna nénit 90. születésnapján és szívből kívánja
leghőbb vágyának teljesülését: „Meggyógyulni a
Jóisten segítségével, hogy
első utam a templomba
vezessen, hogy utána meglátogathassam a gyerekeimet és a testvéreimet!”
Németh Anna, Szőlősi
Hetzl Jakab felesége 1923.
március 18-án, Zalatárnokon született, egy 12
gyermekes család második legidősebb tagjaként.
1955 óta él Várgesztesen,
szakácsnőként dolgozott. Két fia és négy unokája van.
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Pótszilveszter
évértékeléssel
A Hagyományőrző Klub szilveszteri hangulatúra
díszített teremben látta vendégül a klubtagokat,
hozzátartozókat, a klub munkájában legaktívabban
résztvevő fiatalokat. A rendezvény célja: jó hangulatban, kellemes körülmények között kiértékelni a
2012-es évben végzett munkát. Menoni Gabriella
polgármester és Almási István önkormányzati képviselő voltak az összejövetel díszvendégei. „Mit csináltunk 2012-ben?” fényképes beszámolóból láthattuk, hogy ebben az évben is nagyon gazdag
programot sikerült megvalósítani - hangsúlyozta
Jezsó Pál,a klub elnöke. Év elején Feri bácsi visszavonulása felhívta a figyelmünket, hogy fiatalítani kell
és bővíteni a hagyományok ápolását önzetlenül
végzők körét.
Hagyományőrző Klubra módosítottuk a nevünket,
hogy minden korosztálynak, nemüktől függetlenül
kaput nyissunk a hagyományok őrzésében a szélesebb körű részvételre. Pályázati és önkormányzati
pénzek felhasználásával nagyon sikeres háromgenerációs programokat szerveztünk, ezzel is hozzájárulva a generációk közötti jó együttműködés fejlesztéséhez. Elértük, hogy több fiatal bekapcsolódott a
munkánkba. Nagy öröm volt látni, ahogy az új főböllér irányításával milyen remekül serénykedtek
együtt a fiatalok, a középkorúak, és az idősebbek.
Őrizzük azok emlékét, akik sokat tettek Várgesztesért. Állandó kiállításon a falu minden lakosa, és a
Várgesztesre látogatók egész évben megtekinthetik
Molnár János életútját. A múlt évben felavatott emléktábla koszorúzásával a legkisebbeknek is szeretnénk példaképet állítani. A Böck János emléknap
erőfeszítéseink ellenére, sajnos nem valósult meg, de
a helyi és országos lapban megjelent írásokkal méltóan tisztelegtünk a legendás plébános előtt. Megemlékeztünk Hertay Máriáról, a Várgesztesi templom 80 éves festőművészéről is.
Gyűjtjük a Várgesztesi Családok fényképeit és történeteit, hogy ezek az értékek fennmaradjanak az
utókor számára. A Dilong-Mózer Tájházban, egy
eredeti állapotban megőrzött épületben egész évben
megtekinthetők fényképek, személyes tárgyak,
munkaeszközök. Elindítottuk a Várgesztes új lakóinak megismerését célzó sorozatot. Fontosnak tartjuk a régi és új lakosok történeteinek kölcsönös
megismerését, hogy összefogásra hajlamosabb, egymás szokásait megismerő és elfogadó közösség alakuljon ki.
Szépkorúak köszöntésével szeretnénk felhívni a figyelmet a legidősebb generációra, hogy még a legkisebbek is nagy tisztelettel tekinthessenek a hosszú
utat bejárt elődökre.
Eredményeinket nem tudtuk volna elérni a sok önkéntes munka és az Önkormányzat erkölcsi és anyagi támogatása nélkül. Köszönet mindenkinek, akik
segítették céljaink elérését. Az újesztendőben is a közös munkában, az összefogásban van a siker záloga.
-TJ-

