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Hal az volt bőven
Közel harmincan fogtak pecabotot a horgászegyesület szezonnyitó versenyén, s köszönhetően annak, hogy a közelmúltban telepítettek több mázsányi halat a tóba, kapásban
sem volt hiány.
Az elmúlt években hol az időjárás, hol a halak „járása” nehezítette a résztvevők dolgát, de most egyikre sem lehetett
panasz, hiszen a későbbi győztes sorra emelte ki a nagyobbnál nagyobb halakat, összesen tízet, amelyek összsúlya 23 kg volt. De egyébként is volt dolga bőven a mérlege-
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lőknek, többen is tíz kiló fölé mentek a délelőtt folyamán.
Mindeközben a kondérban készült a körömpörkölt, a tárcsán sült a kolbász, hogy a befejezést követően együtt beszéljék meg a nap tapasztalatait a résztvevők.
Az eredményhirdetésnél Pillmann Imre egyesületi elnök
adta át a díjakat, külön is gratulálva Lufcsik Géza elért
23.100 pontjának, ami a súly és a kifogott darabszám alapján lett kiszámítva (képünkön). Második lett Hernádi Ferenc (15.620 p.), harmadik Nagy Tibor (12.510 p.).
A gyermek kategória szereplői is jól teljesítettek a versenyen, amit Kovács Levente nyert meg (11.080 p.). A további
sorrend: Licul Dominik (8.130 p.), Eck Máté (5.600 p.) és Eck
Lili (4.120 p.).

Vastaps a várgesztesieknek Környén
Zsúfolt április végi szombatot tudhattak maguk mögött a Várgesztesi Német Nemzetiségi Dalkör tagjai, hiszen előbb a környei Művelődési Házban, majd „hazai
pályán”, a falu Német Nemzetiségi Tánccsoportja által
szervezett családias hangulatú táncgálán léptek színre.
Mindkét helyszínen irigylésre méltó sikerrel.
Környére a helyi Német Nemzetiségi Dalkör 25. születésnapi programjára érkeztek hat hagyományőrző csoporttal egyetemben, s minthogy saját falujukba is szólította őket a „kötelesség”, színvonalas produkcióikkal ők
nyitották a dalos csokrok sorát a jubileumi rendezvényen, s arattak hagyományosan vastapsos sikert. Ezt
követően „ruccantak haza”, de természetesen nem végleg, hiszen Környén a születésnapos program a majdnem 3 órás műsorfolyam után fehér asztal mellett zárult, az ízletes vacsorát hol közös énekszó, hol pedig
ízig-vérig svábtánc követte a Vértes Expressz muzsikájára.
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Jubileumi
ételkülönlegességek
Éppen tíz évvel ezelőtt, 2008-ban gondolt egyet a várgesztesi
lokálpatrióta, Almási István, hogy igazi majálishoz illő
programot szervez a település lakóinak és vendégeinek, s
teszi ezt azóta is minden évben.
Az időközben bensőséges hangulatú közösségi alkalommá
vált rendezvényen tizenkét csapat állt a bográcsok, sütőtárcsák és egyéb alkalmatosságok mellé április utolsó napján,
hogy bebizonyítsák a szigorú zsűrinek főzési tudományukat, s hogy ezt mennyire komolyan vették, arra bizonyítékot szolgáltattak azok a különleges, nagy gonddal elkészített ételek, amelyek délutánra asztalra kerültek.
Vaddisznó debreceni módra, bakonyi ragu, legényfogó leves,
tepertős gombóc káposztával, bika here pörkölt, töltött káposzta, tárkonyos ragu, boros vaddisznó – csak néhány a
jubileumi alkalomra kigondolt különlegességek közül, de
helyben dagasztott-szaggatott krumplis pogácsát is kóstolhattak a résztvevők. S akkor még nem is említettük a legnagyobb érdeklődéssel kísért finomságot, azt a 14 kilós,
egyben sült malacot, amit egy házilag összerakott gázos
sütőben készítettek el a G-Pont nevet viselő együttes tagjai.

Gondban is volt a Járfás József séf által vezetett bírálóbizottság, amelyben ott volt Rising Károlyné polgármester és
Schalkhammer Ferenc, a híres sváb disznótor egykori böllérje, hogy megállapítsa az ízesebbnél ízesebb, szépen tálalt
étkek rangsorát. Mint az megjósolható volt, a tizedik alkalommal kiírt főzőverseny győztese a G-Pont csapat lett malacsültjével, megelőzve az Üvöltő Majmok töltöttkáposztáját
és a Nosztalgia együttesének legényfogó levesét, ami mellé
krumplis pogácsa került a zsűri elé.
A horgász- és főzőverseny képeit a www.vargesztes.hu >>
Fotógalériában tekintheti meg!
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A sikeres öregedésért

Táncfesztivál
Hosszú szervezést követően rendezte meg a
falu Német Nemzetiségi Tánccsoportja április végén családias hangulatú táncgáláját,
amire meghívást kaptak a partner együttesek is.
A 2007 őszén „született” meg ifjúsági csoportként az a közösség, amelyik az évek során annyira kinőtte magát, hogy bel és külföldön egyaránt keresett produkciót tudtak
felmutatni. Aztán a fiatalokból felnőttek lettek, családot alapítottak, külföldön vállaltak munkát, továbbtanulásuk miatt hagyták el a települést – ezért is volt emlékezetes
esemény, hogy újra színpadra lépett a törzsgárda.
Jó volt látni, hogy nem kell félni az utánpótlás hiányától, lévén, hogy az óvodások
és a mostani ifjúsági korosztály is bemutatta tudását a világot jelentő deszkákon, s persze ott volt Langner Kornélia művészeti vezető, aki kezdetektől „szállítja” a
vérpezsdítő koreográfiákat.
A délutáni programon fellépett a helyi Német Kultúregyesület dalköre, de a közönség – akik között ott volt Rising Károlyné polgármester mellett Igó István somlói községi elöljáró is – szintén szeretettel és nagy tapssal fogadta Vértessomló,
Nagyigmánd és Tát hagyományőrző csapatainak különböző korosztályait.
A program azonban nem ért véget a bemutatókkal, lévén este a Szomorer Jungs talpalávalójától kísérve, éjszakába nyúlóan elevenedtek meg az asztaloknál a régi szép emlékek.
Az esemény képeit itt tekintheti meg: www.vargesztes.hu >>Fotógaléria

Elsősorban mustra
Tizenkilencen, négy környei gazda kivételével valamennyien helyből érkeztek a Faluházba a Német
Nemzetiségi Önkormányzat által immáron hetedik
alkalommal meghirdetett bormustrára.
A nevezőket Pillmann József elnök köszöntötte, és
olyan, a borral kapcsolatos közmondásokkal alapozta meg a hangulatot, mint például: a bor az öregember teje, a bor kis mértékben gyógyszer, nagy mértékben orvosság. Az elnök köszöntőjében elhangzott:
az első rendezvénykor célul tűzték ki, hogy a szakmai értékelést, tanácsokat megfogadva Várgesztesen
is egyre ízletesebb borokat készítsenek. Ezért is hangsúlyozza minden alkalommal, hogy a program elsősorban mustra, s bár a 20 pontos bírálati módszer
szerint értékelnek is, a cél nem a versengés, hanem a
tapasztalatszerzés, a minőség jobbítása. Mindemellett természetesen azért a szép eredményt elérő gazdák minden mustra után jóleső érzéssel büszkélkedhetnek, s konstatálhatják, hogy jó után járnak.
Az ízlésesen megterített asztalok mellett tehát 19 gazda foglalt helyet, ők korábban 22 fehér és 15 vörösbor mintát adtak le, s várták Szabó István tatai borászati szakember értékelését, aki az ízlelés után nemcsak a minősítést és pontszámot határozta meg, hanem véleménye megfogalmazása mellett bő 3 órán át minden minta után tanácsokkal is ellátta
a termelőket. A mustrán végül szép eredmények születtek, 6 arany, 11 ezüst, 13 bronz és 6 oklevél minősítést vehettek
át a nevezők. Ez is jelzi a rendezvény létjogosultságát, hiszen igazolja, hogy a várgesztesi szőlősgazdák évről-évre megfogadva a hallott szakmai bírálatokat, egyre nagyobb odafigyeléssel és gondoskodással készítik boraikat.
Arany minősítést ért el Beck Ferenc Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc borával, Wittmer Ferenc sárga muskotályával,
Hernádi Ferenc vegyes vörös borával, Eigner Tibor Othelló-Zweigelt és Zalagyöngye Ó borával, valamint Koti József
Othelló borával.
A legmagasabb pontszámot, 19,5 pont Eigner Tibor érte el különleges minőségű 2002-es évjáratú Zalagyöngyével.
A gazdák tehát elégedetten fogyaszthatták el a zsíros kenyérrel, almával, sajttal kísért borízleléseket követően a virslis
vendéglátást, majd a maradék borokkal poharazgatva folytathattak jó hangulatú, tartalmas beszélgetést a borászat
szépségéről, titkairól.

Tizenöt település közel száz tornásza regisztrált a pilates
klubok hetedik találkozójára, amire a megyeiek mellett a
fővárosból és Fejér megyéből is érkeztek Várgesztesre, de ott
voltak az Életet az Éveknek Országos Egyesület tisztségviselői is.
Tar József a helyi pilates klub megszervezője fogadta a falu
vendégeit, aki immár 10 éve műveli ezt a mozgásformát,
majd Rising Károlyné polgármester üdvözlő szavait követően megkezdődött a bő egyórás közös torna, amit nem
más vezetett, mint a sportág egyik magyarországi meghonosítója, Solymosi Antal pilates instruktor.
A szakember Amerikai Fitness Szövetség magyarországi
karán végzett oktatói tanfolyamot, majd ezt követte az angol Pilates Institute sikeres vizsgája, s azóta elhivatott népszerűsítője ennek az egészséges mozgásformának, ami,
mint az a mezeken is olvasható volt, segít abban, hogy jó

kondícióban, sikeresen érjék meg az emberek az öregedést.
Solymosi Antal egyébként sokadik alkalommal vezetett
foglalkozást Várgesztesen. A nemzetközi hírű természetgyógyász szakember többször elmondta, hogy rohanó világunkban szinte csak perceket, vagy még annyit sem foglalkozunk testünk fizikai állapotával, ezért is jó látni, hogy
vannak még, akik tudatosan szánnak időt arra, hogy keressék és megtalálják belső harmóniájukat, őrizzék egészségüket.
A tormát követően a résztvevők a konferenciateremben
folytatták a programot, ahol közös eszmecsere, konzultáció zárta a hetedik pilates találkozót.
A résztvevő települések: Baj, Bajna, Bánhida, Dunaalmás,
Előszállás, Kecskéd, Környe, Pesterzsébet, Piliscsév, Segítőkéz
Tatabánya, Szabadbattyán, Tata, Várgesztes, Vérteskethely,
Vértessomló.

Tavaszi „nagytakarítás”
Bő évtizedes múltra tekint vissza, hogy Várgesztesen
Almási István tavasszal környezetszépítő „nagytakarításra” várja a település lakóit, amire közel harmincan gyülekeztek a Faluház előtt zsákokra, kesztyűkre, eligazításra
várva.
A képviselő a létszámot így kommentálta: eleinte nagyon
nehéz volt a mozgósítás, és még most sem vagyok elégedett, hiszen többen is lehetnének, örömteli viszont, hogy
a felnőttek mellett több kisebb-nagyobb gyerek is érkezett.
A tavaszi nagytakarítók a falu teljes belterülete mellett az
odavezető utak mentén, az erdő egy részén is gyűjtötték
a hulladékot, a tó környékén egy későbbi időpontban a
horgászok szerveznek szemétgyűjtést. A legkisebbek szüleikkel, és felnőtt segítőkkel a Vár réten szorgoskodtak, a többiek
pedig csoportokat alkotva osztották fel maguk között a többi területet.
A munkával nagyjából 2 óra alatt végeztek, s gyűjtöttek össze 15 zsáknyi szemetet. A szervező Almási István a mennyiséget
summázva keserű iróniával így fogalmazott: lehet, 3000-re elérjük, hogy nem kell szemétgyűjtést szervezni...
A szájízeket mindenesetre alaposan javította az ízletes vendéglátás, amely a Faluházban várta a tavaszi nagytakarítás valamennyi résztvevőjét.

