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Rangadó
A megye kettő 23. fordulójában (április
21-én) rendezték a Várgesztes-Vértessomló
rangadót – számolt be az eseményről a
kefoci.hu portál. Mint írják, a két falu között hatalmas ellentétek vannak, és ez a
zöld gyepre is kiül. Mindkét csapat lélegzet
visszafojtva várja az évi két rangadót.
Most a listavezető Vértessomló örülhetett
jobban.
Az esélyekről. A hazai Várgesztes jó formában focizott egész tavasszal, egy két
kisiklástól eltekintve. Ezzel a hetedik helyen várták az összecsapást. A Vértessomló
vezeti a bajnokságot, ám közel van hozzá
még öt csapat, tehát nem veheti félvállról
a mérkőzéseket az együttes. Az előjelek
alapján szűk vendégsiker volt várható, de
egy ilyen fanatizmussal várt összecsapáson sosem számít semmit a papírforma.
Összeállítások:
Várgesztes: Iváncsán, Metzger, Biczó,
Havelda, Wéber, Simon, Zuggó, Purger,
Somodi, Bilisánczki, Eigner

Vértessomló: Sztán, Beringyán, Takács,
Szipőcs, Schaffer, Tóth, Kovács, Kovács,
Antal, Pető, Horváth
A mérkőzést jobban kezdte a kék mezben
pályára lépő Somló. A 30. percben egy kapusról lecsorgó labdát pöccintett be a hálóba Kovács, ezzel megszerezte a vezetést a
vendég gárda. A félidőig már nem esett
gól, ám a második félidő tartogatott még
izgalmakat. A gólszerző Kovács iramodott
meg a szélen, ám a rövid sarokra leadott
lövését Iváncsán hárítani tudta. Kovács
ezek után újra eredményes volt, ezzel már
két gólosra duzzasztotta a vendégek veze-

tését. A harmadik találat egy szöglet után
esett, mikor Kovács Krisztián fejelt a hálóba. Három perc alatt két gólt szerzett a
somló. A végeredményt Antal állította be,
mikor ismét egy szöglet utáni szituációban a kapuba kotorta a labdát. Ezzel már
négy gólos volt a vendég gólok száma,
ami a lefújásig már nem változott.
Várgesztes-Vértessomló 0:4
Gólszerzők: Kovács Sándor (2), Kovács
Krisztián, Antal István
Ifjúsági: Várgesztes-Vértessomló 2:3

A tisztább környezetért
Már korareggel a tó környékén sürgölődtek április 13-án az
egyesületi horgászok, hogy a hagyományoknak megfelelően a szezonnyitó horgászverseny előtt – amire május 1-én
került sor – összeszedjék a faleveleket, a letört ágakat, az elszórt szemetet. A mintegy kéttucatnyi önkéntes egész
szombat délelőtt a környék rendbetételén szorgoskodott,
miközben pörkölt rotyogott a kondérban, hogy ízletes ebéddel vendégeljék meg a résztvevőket.
Egy másik helyszínen, a faluház előtt is közel harmincan
gyűltek össze a szokásos tavaszi nagytakarításra Almási
István önkormányzati képviselő hívó szavára. A több csoportban elinduló önkéntesek között az apróságoktól a település idősebb tagjaiig, szinte minden korosztály képviseltette magát, s ott volt Menoni Gabriella polgármester és a
képviselő-testület minden tagja is. A hulladékgyűjtés során
nemcsak a belterületet tették rendbe, hanem a gesztesi vár
felé vezető út, a kivezető út és az erdő egy részét is megtisztították.
A munkát követően a faluházban jöttek össze az önkéntesek, ahol tea és hagymás zsíroskenyér várta a munkában
megfáradt embereket.
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Rekordfogás
– gesztesi
résztvevőkkel

Álmában sem jutott eszébe a négy várgesztesi horgásznak, hogy életük
legnagyobb harcsájával kerülnek – szó szerint is – szoros kapcsolatba.
Dörnyei Bélának a bokodi tavon van horgászállása, s ide invitálta április
elején Laub Norbertet, Schaffer Ervint, Szűcs Zsoltot és Szabó Lászlót, a
gesztesi horgász egyesület elnökét.
A közös pecázás során Dörnyei Béla és Schaffer Ervin csónakba szállt,
hogy megpróbálkozzon a tó középső részén a halfogással. Este nyolc óra
körül mosolygott rájuk a horgászszerencse, nem is akármilyen formában. Egy két méter tíz centiméteres harcsa akadt a horogra, amelyről a
hosszas fárasztást és kiemelést követő mérlegelésen derült ki, hogy súlya
meghaladja a 70 kilót.
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Befejező, és egyben látványos fázisához érkezett a Vértes
Volán Zrt., valamint húsz település közös fejlesztése. A
projekt eredményeképpen kialakulnak az elektronikus forgalomirányítás feltételei, modern, a fogyatékkal élő emberek igényeire is tekintettel lévő utastájékoztatási-rendszer
valósul meg, illetve hatékonyabbá válik a helyi és helyközi
közlekedés összehangolása. Az elsődleges cél, hogy kiszámíthatóbb, a mai kor igényeihez sokkal inkább alkalmazkodó szolgáltatást vehessen igénybe az érintett utazóközönség. Tata és Tatabánya, valamint a hozzájuk tartozó két
kistérség közlekedése a szolgáltató megyei járatainak 50-60
százalékát teszi ki.
A főbb átszállási pontokon GPS alapú rendszer telepítése
valósul meg április-május hónapban. Az autóbuszok moz-

gását, várható érkezési idejét az utasok is követni tudják a
nagy forgalmú megállóhelyeken – a rendszer júniusi üzembe helyezése után. A helyi járatokon utazók kijelzőn kapnak tájékoztatást arról, hogy a menetrendhez képest milyen ütemben haladnak, illetve a csatlakozásokról is
információkkal szolgál számukra a rendszer.
Az intelligens megállóhely elektronikus kijelzővel, hangbemondással tájékoztatja az utasokat a helyközi és helyi járatos autóbusz indulásáról. A teljes utastájékoztató rendszert
június hónapban kötik össze a központi számítógéppel, így
a működés ettől az időponttól válik biztosítottá. A települést érintő helyközi autóbuszjáratok menetrendje nem változik.
Info berendezések telepítése:
Várgesztesen: a régi iskola előtti buszfordulóban.
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A LAUB-MÁHLI CSALÁD TÖRTÉNETE
„Édesapám lábon ment, és ölben hozták
haza!” Máhli József (1911) pokolban járt
Pillmann Jánossal és más Gesztesiekkel, a
„málenkij robot” néven elhíresült munkatáborban. Annyira megverték, hogy kétséges volt az életben maradása. A gondos
ápolásnak köszönhetően talpra állt, és
még dolgozott is az erdőben, földeken,
még csillésnek is el tudott menni. „Nagyon
megértő apa volt, a tíz évvel idősebb kérőmnek is jó szívvel adta a kezemet!” Rám
hagyta a döntést: „A Te életed, Te éled.”
Megrövidített életében még megérte a nagy
örömet, hogy láthatta unokáit.
Wohl Katalinnal (1917) kötött házasságából született Mária (1943), János és József,
a negyedik, aki a dédnagypapa keresztnevét viseli, de megtört a sorozat, mert ezután lányok következtek. Katalinra sok
feladat hárult a ház körül és a földeken,
még a malteros ládát is megragadta. A
megterheléstől kifordult a válla, és inkább
tűrte a fájdalmakat, de nem fordult orvoshoz. Majd sok év múltán az orvos szörnyülködve azt mondta, hogy ilyet még
soha nem látott.
Mária a Wohl nagyszülőket korai haláluk
miatt nem ismerhette. Máhli nagypapa is
korán meghalt, de felesége Eigner Anna
gondoskodott egy nagyon kedves mostoha nagypapáról, mivel férjhez ment Tatabányára Cserhalmi Jánoshoz. Mindketten
gyakori vendégek voltak Gesztesen. Cserhalmi papa nagy szeretettel gondozta a
szőlőt, segített a földeken. Eigner mama
hangyaszorgalommal gyűjtötte az erdő
bogyós terméseit: som, kökény, galagonya,
csipkebogyó. „Olya finom lekvárokat főzött, hogy még ma is érzem a számban az
ízüket!”
Máriának is már gyermekkorában kijutott
a munkából: libák, disznók őrzése, iskola
után a földeken és az erdőben végzett
munkával hasznosította magát a családban. Nagyon élvezte a leánykorát. Klúber
Julival és Hetzl Terivel szinte minden nap
együtt voltak. A táncra még iskolás korukban megmozdult a lábuk. Molnár tanító meg is húzta haját az engedély nélküli bálozásért. Vasárnaponként mindig
másutt építettek tégla lábon álló traccsoló
padokat a főutcán. Együtt mentek a lányok a Mária szoborhoz, a Várba. Nagy
élmény volt a népes Kluber házban időzni,
felfrissülést hozott munka után az ottani
nyüzsgés, játék, beszélgetés. 1962-ben új
fejezetet nyitott életében a Laub Józseffel
kötött házassága.
Laub György (1896) Beck Terézzel kötött
házasságából született Teréz, Katalin, Erzsébet, János és József (1933). Teréz halála
után második felesége, Pallanik Erzsébet
meg Györgyöt szülte Neki. Jóska szerelmese volt a zenének. Együtt fújta a pisztonját Pillmann Palival és Lacival, Mózer
Jóskával és még négy Ferivel: Klúber,

Schlapak, és még két Pillmann. Mária a
kamrában őrzi hangszerét és a sokat forgatott kottákat, amiket Halagyi Zolika lemásolt a Várgesztesi Vagányok részére.
„Először nem akartam kötélnek állni, de
aztán csak levett a lábamról, annyira,
hogy Ő lett nekem az Ő!” Összeházasodásunk után is folytatta a zenélést, én meg
nem találtam a helyem a bálokban. „Nagyon szerettem volna táncolni, de Őt csak
egy - egy táncra engedték el”. Kárpótoltak
azok a Pesten, Gánton, Tatabányán rendezett emlékezetes svábbálok, ahova több
Gesztesi házaspárral együtt jártunk mulatni. A bányában dolgozott, de gerinc balesete után a föld alól könnyebb munkahelyre került. A Máhli házzal szemben
építettük meg családi fészkünket az Arany
János utcában. Ügyes kezével mindent
megcsinált a ház körül, még kosarat is
font. Az új házba érkezett két drága gyermekünk: Margit és Lujza. Sokat járt a család üdülni, kirándulni. A szomszédunkban
lakott Eck Jakab és felesége, Laub Teréz.
Nem az utcáról jártunk egymáshoz, hanem a kerti kiskapun keresztül. Sokat kirándultunk együtt. Jakab autójával hatan
jártuk az országot. Amikor eljött a kirándulások ideje, Jakab csak annyit mondott:
„Készüljetek! Megyünk a mautner szállásra!” Aztán napokon át túráztunk és szabad ég alatt töltöttük az éjszakákat. Autóbusszal Lurdban is jártak, ahol megtapasztalták a gyógyulásban reménykedő
emberek bőr színétől független testvéri
szeretetét. Gyakori vendég volt a házban
Molnár János és felesége, Gizi néni. János
bácsi tanította Lujzit orgonálni. A harmona
még mos is ott áll az egyik szobában.
Férjhez mentek a lányok és jöttek az unokák: Andrea, Robi és Norbi. A kegyetlen
betegség nem engedte, hogy Jóska megérje
Tímea és Nikolett születését. A tüdőt támadta a rák. A műtét annyi haladékot

adott, hogy élvezhesse három unokáját.
Nagyon értett a nyelvükön, még táncolt is
velük.
Az öt unoka nagyon szeretett hancúrozni
Mária mama kertjében. A fiúk önfeledten
locsolták a lányokat és együtt fürödtek a
felfújható medencében. Nagyokat kirándultak a környék erdeiben Máriával. Nagy
élmény volt meglesni az őzeket, vaddisznókat és muflonokat a fák mögül. A túrák
után nagyon jól esett a Mama főztje. Kedvenceik közé tartozott a szilvás gombóc,
rétes, túrós bukta, palacsinta és a lángos.
Máriát sok öröm érte életében, de kijutott
a bajokból is. Még picike volt Margit, amikor gyulladt vakbelével az utolsó pillanatban került a műtőasztalra. A varrodában a
feldolgozásnál keletkező szöszök okozta
allergiája miatt kellett más munkát vállalnia. Az utolsó tíz évben a Szent Borbála
Kórházban takarított, de nyugdíjazás előtt
egy évvel agyvérzés döntötte le a lábáról.
2000 telén csak nagy erőfeszítéssel tudta a
szomszédoknak jelezni, hogy nagy bajban
van. A kiérkező mentők élesztették újra az
infarktus miatt megállt szívét. Ezt többször meg kellett ismételni, miközben a lelke felülről látta a mentősöket, amint küzdenek az életéért. A túlélés sikeres volt, de
később csípő protézissel kellet pótolni az
elhalt csontokat.
Mária együtt él a bajaival. Minden nap
tornázik, az egészsége érdekében még étkezési szokásait is megváltoztatta: ötvened
annyi húst eszik, mint korábban, de zöldségből, gyümölcsből bőségesen. Ha tehetné, újrakezdené még akkor is, ha a sok
öröm mellé sok baj is társulna. Közelgő 70.
születésnapja alkalmából azt kívánjuk,
hogy tartsa meg optimizmusát és tettrekészségét.
-TJ-
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Elsősorban bormustra,
másodsorban verseny
Tizenkilencen, egy tatabányai és egy
vértessomlói gazda kivételével valamen�nyien helyből érkeztek április 20-án délután a várgesztesi Faluházba a német
nemzetiségi önkormányzat által meghirdetett, immáron hagyományos bormustrára és versenyre.
A résztvevőket Pillmann József elnök köszöntötte, ismét hangsúlyozva: a rendezvény célja csak másodsorban verseny, a
legfontosabb, hogy tapasztalatokkal gazdagodjanak, ezáltal pedig fejlődjenek, hogy
minél ízletesebb borokkal dicsekedhessenek
el a gazdák.
Horváth Mihály tatai hegybíró is leszögezte: sokkal többet ártanának, ha a hibás
borra azt mondanák, hogy jó. E helyett inkább azt kell kielemezni, hogy melyik borhiba miből adódik, s mit kellene másként
tenni. A kellő szigor eredménye mindig a
fejlődés – fogalmazott.
A hegybíró bevezetőjében azt is elmondta,
hogy a nevezett 33 minta zömmel 2012-es
évjárat, s a tavalyi esztendőre jellemzőek a
savszegény borok, s az augusztusi, szeptemberi hőség miatt a pincékben is melegen erjedtek, ami további hibákat eredményezett.
A szakember röviden szólt arról is, egyáltalán nem mindegy, miként ízleljük a pincék kincseit. Elsőként a színét, tisztaságát
kell górcső alá venni, s ha az megfelelő, akkor tükrözi, hogy egészséges. A következő
lépés a megillatozás. Célszerű megforgatni
a pohárban, mert ha nagyobb felületen
érintkezik a levegővel, jobban kiadja az illatot, a zamatokat és persze a hibákat is. És
végül az sem mindegy, milyen „technikával” kóstolunk. Kortyolás után egy kis levegőt kell utána szívni, hogy érezzük a

különböző ízeket. Ha van benne maradék
cukor, azt például a nyelvünk hegyén, a
savakat a két oldalán érezhetjük, a kesernyés ízeket pedig csak akkor, ha lenyeljük.
A bevezető után máris érkezett a (kivételesen 2011-es) belövő bor, melyet Horváth
Mihály és Szilágyvári Kálmán a hagyományos húszpontos bírálati módszer
alapján egy nagyon magas bronz, vagy
gyenge ezüstre értékelt, majd kezdődhetett
a mustra. A poharakba elsősorban a Várgesztesre jellemző fajták Zalagyöngye, Rizlingszilváni került, de a nevezők és az ítészek Chardonnay-t, Szürkebarátot, Cabernet Souvignon-t is ízlelhettek.
Aranyérem végül nem született, tíz bor
ezüst-, hat bronzérmes minősítést kapott,
17 pedig okleveles elismerést. Pálos Ferenc

SZÉP KORÚ ÖREGDIÁKOK ÜNNEPÉLYES
KÖSZÖNTÉSE

(Oportó, Kékfrankos Cuvée), Pillmann József (Zalagyöngye-Rizlingszilváni és Zalagyöngye), valamint Eigner Tibor (Vegyes
fehér és Othelló) két-két ezüstéremmel is
dicsekedhet.
A német kultúregyesület tagjainak segítségével lebonyolított bormustra végén a
résztvevők ezúttal is elégedetten állhattak
fel az asztalok mellől, hiszen a szakmai tanácsok mellett valamennyi gazda oklevéllel, borászati segédeszközökkel gazdagodott. Az ítészek arra is javaslatot tettek,
hogy legközelebb a borverseny előtt, még
decemberben találkozzanak egy bormustrára, hiszen akkor előre lehet jelezni a borok hibáit és még időben lehet korrigálni a
minőségjavítás érdekében.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes
Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung Gestitz

2013. a május 25-én, délután 4 órakor Faluházban

MEGHÍVÓ

Várgesztes Község Önkormányzata az idős emberekre
fordított megkülönböztetett figyelemmel kívánja kifejezésre juttatni az irántuk érzett tiszteletünket és megbecsülésünket azzal, hogy támogatja a Weisz Szilveszter és
Molnár János tanítók iskolájában az 1930-1943 közötti
időszakban tanuló és örvendetesen ma is élő 40 öregdiák
ünnepélyes köszöntését.
Az óvodások, iskolások és civil szervezetek ünnepi műsorral örvendeztetik meg a szép korú öreg diákokat és
Várgesztes valamennyi lakosát. Az ünnepségre mindenkit
hív és szeretettel vár Várgesztes Község Önkormányzata
és a Várgesztesi Hagyományőrző Klub.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat
Várgesztes értesíti választópolgárait,
hogy 2013 május 24-én 18 órától
K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T tart
A közmeghallgatás helye: Faluház, könyvtár
Tisztelettel várunk minden érdeklődőt.
Várgesztes, április 19.

Pillmann József Elnök
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Várgesztes

