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Sváb Kupa – a végjáték előtt
A Sváb Kupa elnevezésű teremlabdarúgó torna 14. sorozata
indult útjára január elején Várgesztesen, ott, ahol annak
idején életre hívták a hazaiak, vértessomlóiak, kecskédiek,
környeiek részvételével. A csapatokat Rising Károlyné polgármester köszöntötte, aki külön is üdvözölte Pillmann Ferencet, a rendezvény ötletgazdáját.
Jó pár esztendeig csak a felnőttek küzdöttek a kupáért,
2012-től azonban már a gyerekeket is „befogták”. Mivel
Várgesztes nem rendelkezik utánpótlás együttessel, a falu
csapatát évek óta a Vértesi Erőmű „helyettesíti”.
Az első fordulóban a leg gólzáporosabb meccsen, a Vértessomló–Kecskéd összecsapáson tucatszor rezgett a háló, ebből nyolcszor a somlóiak örömére, ám ugyanez a csapat
volt részese a gólok tekintetében legsoványabb meccsnek is:
a Gesztessel 1-1 arányban egalizáltak. Ez a döntetlen megfosztotta a Somlót a megszerezhető maximális 9 pont begyűjtésétől, két győzelmükkel kiegészítve azonban bőven
elegendőnek bizonyult a forduló első helyének megszerzéséhez. A Várgesztes második meccsén, a Kecskéd ellen 2-1
arányban nyert, a Környétől viszont 5-2-re kikapott, így 4
ponttal a második helyen zárt.
A második fordulóban, a kecskédi nyitómeccsen a vendéglátók 12-5 arányban győztek a Környe ellen, a Vértessomlót 7-3-ra múlták felül, a Várgesztest pedig 9-3-ra. Az előző forduló győztese, a Vértessomló 6-0-s győzelmet aratott

a gesztesiek felett, a Környétől viszont 5-3-ra kikaptak. A
környeiek a Várgesztes elleni meccset is győzelemre vitték,
6-2 arányban. A mérkőzések eredményei alaposan átírták
az I. forduló végén kialakult sorrendet, hiszen a Kecskéd
került az élre. Környe a két hétvége alapján 9 ponttal a harmadik, míg a forduló harmadik helyezettje, a Vértessomló
summája 10 pontot mutat, amely összesítésben jelenleg
ezüstérmes teljesítmény. A Várgesztes a múlt héten begyűjtött 4 pontját ezúttal nem növelte, így lecsúszott a negyedik helyre.
Környén a hazaiak és a Kecskéd is 6-6 pontot gyűjtött be, s
a házigazdák azzal szerezték meg az első helyet, hogy a
szomszédos község elleni meccsen 3-0-s győzelmet arattak. A másik 3 pontot a Vértessomlótól rabolták el a hazaiak, nekik 6 gólt rúgtak, miközben csak egyet kaptak. A
somlóiakat a Kecskéd is felülmúlta 5-2 arányban, viszont
győztesként (4-3) hagyták el a pályát a Várgesztes ellen. A
nap érdekessége volt, hogy a vendéglátók 3-2-re kikaptak a
Várgesztestől, az a Kecskéd pedig, amelyik vereséget szenvedett el a hazaiaktól, 10-7-es győzelmet aratott a gesztesiek
felett.
Az öregfiúk tehát február 6-án, Vértessomlón még alaposan átrendezhetik a tabellát, melynek élén jelenleg 18 ponttal áll a Kecskéd, mögötte 15-el a Környe, harmadik 13-al a
Vértessomló, s negyedik 7-el a Várgesztes.
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Az elhurcoltakra emlékeztek

Sváb Kupa: a kicsiknél eldőlt a sorsa
A Sváb Kupa sorozat idei első két fordulójában, de talán az eltelt évek során sem volt példa olyan szoros meccsekre az
utánpótlás csapatoknál, mint amilyeneknek Környén lehettek tanúi a szurkolók, pedig a kicsik ezúttal is elszántan
kergették a labdát. A kecskédi gyerekek a 3. fordulóban is 100%-os teljesítményt nyújtottak: a Vértesi Erőmű gárdáját
(ez az együttes tulajdonképpen a Várgesztes háttércsapata) 2-1, a Környét és a Vértessomlót 1-0 arányban múlták
felül, így nem csupán a fordulót nyerték meg, de összesítésben is behozhatatlan előnyre tettek szert 27 pontjukkal.
Az első három forduló alapján 2. helyen áll a Vértessomló, míg a Környe és a Vértesi Erőmű holtversenyben a harmadik helyet foglalja el, így mindkét formáció számára igen fontos lesz majd a záró, negyedik forduló.

Tisztelt Polgárok!
A www.vargesztes.hu portálra felkerültek a 2015-évvel kapcsolatos
adónyomtatványok, amelyeket a LETÖLTÉSEK menü,
NYOMTATVÁNYOK-ADÓ almenü „2016” pontja alól tölthetnek le!
A számlaszámokat az AKTUÁLIS menüben tekinthetik meg!
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.
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Mindig elgondolkodom, amikor a
világháborús emlékmű mellett elhaladok, vajon hogyan lehetett felfogni a családokban 1945. jan. 6-án
történteket? Milyen szörnyű fekete
nap volt ez az életükben? Mit érezhettek az érintettek? Hogyan bírta
ki 66 ember a borzalmak sorozatát? Meddig élt a remény a családokban a visszatérés lehetőségéről
– ezekkel a kérdésekkel kezdte megemlékezését Rising Károlyné polgármester a szentmisét követő kegyeleti eseményen.
Ezen a napon Várgesztesre orosz
katonák érkeztek, akik összeszedték a 15-55 év között férfiakat,
hogy – ahogyan mondták – háromnapos „malenkij robot”-ra,
azaz kényszermunkára vigyék
őket. Az három napból aztán hetek, hónapok lettek, hiszen útjuk
első állomásaként Bajára gyalogol-

tak, majd vonatra rakták az ember-transzportot és Temesvárra hurcolták.
- Apósom a hazatérők közt volt.
23 évesen, egészségesen, sportos
külsővel került a csoportba. Súlyos betegség miatt kórházba került, ahonnan gyalog szökött haza
sok-sok ismeretlen ember segítségével. A túlélők sokáig nem akartak, nem mertek beszélni a megszégyenítésükről – fogalmazott a
faluvezető.
Pillmann József, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke a tragikus eseményeket felidézve arról
szólt, hogy minden évben megemlékeznek azon gesztesi férfiakról,
akiket azon a bizonyos szombati
napon, vízkereszt napján elhurcoltak a faluból. A településen alig
volt olyan család, amelyik nem
volt érintett. Hosszú, viszontagsá-

gos utat követően érkeztek a temesvári táborba, ahol az embertelen körülmények tizenegy áldozatot követeltek. Innen szállították
őket vissza Szegedre, a Csillag börtönbe, ahonnan csak májusban
kezdődhetett kisebb csoportokban
a hazatérés.
- Végül huszonhatan váltak a
„malenkij robot” áldozatává. Ez a
veszteség meghaladja az első és
második világháború összes áldozatának számát, hiszen a két világégés során huszonegyen hunytak el – mondta az elnök.
Az áldozatok előtti tisztelgést az önkormányzatok és a hagyományőrző klub koszorúzása zárta, majd
a jelenlévők helyezték el a kegyelet
mécseseit az emlékmű talapzatánál.
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Klubot alakítottak a pilates tornászok

Tizenöten írták alá január hatodikán a
belépési nyilatkozatot, s ezzel megalakult a Várgesztesi Pilates Klub.
A civil szervezet létrehozásának előzménye, hogy Tar József, miután ta-

pasztalta magán a testmozgás jótékony hatását beindította a foglalkozásokat, majd a kezdeti sikereket
követően hívta meg az ország egyik
leghíresebb szaktrénerét, Solymosi
Antal pilates instruktort, aki azóta

évente felkeresi a közösséget.
A klub céljai között szerepel többek
között a taglétszám bővítése, a mozgásforma megyei-országos szintű terjesztése és a környező falvak partnerként való bevonása. Ez utóbbira
egyébként már eddig is volt példa, hiszen Baj, Gyermely, Héreg, Környe és
Vértessomló sportszerető lakói rendre
felkeresték Gesztest a tavaszi közös
tornákon.
A közösség működését az önkormányzat a tornaterem és az audiovideo technika ingyenes használatának engedélyezésével segíti, valamint a
klub a település alapítványától 100
ezer forintot is igényelt programjainak megvalósítására.
Az említettek mellett az alapítók arról
is határoztak, hogy különböző sajtó
és reklámanyagok készítésével népszerűsítik a pilates tornát, nem utolsó
sorban pedig idén is megtartják partnertelepüléseikkel közös foglalkozásukat, valamint továbbra is szívesen
fogadják Solymosi Antal segítségét és
instrukcióit.

Kutyatartás

A Pilates torna lényege

Az állattartást szabályozó törvény
módosítása szerint 2016. január
1-jétől egyáltalán nem lehet tartósan láncon tartani a kutyákat. Azt,
hogy mit takar a tartós láncon tartás, nem részletezi a módosítás.
Magyarországon nagyjából egymillió kutya van megkötve, ennek
körülbelül fele azért, mert nincs
megfelelően körbekerítve a ház, és
kiszökhetnek.
Czerny Róbert állatvédelmi szakjogász azt mondta, hogy az, aki nem
előzi meg a kutyája szökését és az
is, aki nem engedi el kutyáját a
láncról 90-100 ezer forintos állatvédelmi bírságra számíthat.
Azt viszont az állatvédőknek, illetve
a területileg illetékes jegyzőnek nehéz ellenőrizni, hogy a gazda men�nyi ideje tartja láncon a kutyáját.
Félő az is, hogy mivel az országban
lévő 3,5 millió kutyának csak a felét
csipezték be a gazdák – pedig kötelező –, nem fogják az emberek komolyan venni a mostani módosítást sem – fogalmazták meg
kételyeiket az állatvédők.

A Pilates-módszer központi eleme a gerictámasztó izmok és a medence, rekeszizom valamint a hasfal által határolt erőközpont erősítése. A gerinchez kapcsolódó húzó, hajlító és csavaró gyakorlatok
hadat üzennek a rossz testtartásnak, a derék és hátfájásnak. A keresztirányú hasizmok aktív bekapcsolásával tudatosan végrehajtott
hasi légzés és a célzott hasizom gyakorlatok, együttes hatása már
harminc torna után jól megtapasztalható változásokat eredményez.
A tudatos légzés elősegíti a koncentrációt, a mozdulatok harmóniáját, az agy és az izmok oxigénben dús vérrel való ellátását. Növekszik a vitalitásunk, életerőnk, hosszabb távon aktívabb és teljesebb
életet élhetünk meg. Az 50 perces torna 8 perces bemelegítéssel kezdődik és 8 perces lazítással végződik. A végtagok ízületeinek elfordulási szögeit bővítő, valamint a végtagokat mozgató izmok rugalmasságát és erejét növelő gyakorlatok sorozata segíti a mozgási
korlátaink lebontását. Az egyensúlyozó képességünk visszanyerését
is támogatja néhány gyakorlat.

dr. Babos Csaba ügyvéd e havi ingyenes jogi tanácsadását Várgesztes lakói részére február 16-án,
kedden 16 órától tartja a Faluházban.
Előzetes időpont egyeztetés szükséges dr. Balázs
Gabriellánál a 06/20-462-5993-as telefonszámon.
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Az elesett hősök emléke előtt tisztelegtek

Heves harcok színtere volt 1945. első hónapjaiban a Vértes
hegység. Január végén indult meg a Dunántúlon nagy német páncélos erőkkel a Budapest felmentését célzó támadás.
A huszár hadosztály, amelynek fegyvernemként ez volt az
utolsó nagy csatája, az ellenség kemény ellenállását megtörve Kőhányás pusztát közelharcban foglalta el. Szuron�nyal, rohamkéssel és kézigránáttal kellett a szívósan védekező oroszokat lépésről lépésre visszaszorítani. A
huszáralakulat lovasai két hónapon keresztül tartották a
vonalat, ám a túlerőben lévő szovjetek előrenyomulását
nem tudták végül megakadályozni. Mindössze tizenhárman élték túl a harcokat, és érték el a magyar támaszpontot.
Az elesettek tiszteletére emelt emlékművet 2013-ban a Vértesi Erdő Zrt, ahol sokan rótták le kegyeletüket a magyar

áldozatok előtt.
Megnyitó beszédében Kocsis Mihály vezérigazgató idézte fel
az eseményeket, majd Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos, Spergelné Rádl Ibolya Gánt és Illés Szabolcs Csákvár
polgármestere osztotta meg gondolatait. Az áldozatokért
Spányi Antal megyéspüspök mondott imát, végül a környező települések polgármesterei, a civil szervezetek és intézmények képviselői helyezték el koszorúikat az emlékhely talapzatánál.
Oroszlány képviseletében Lazók Zoltán polgármester, Madari Csaba rendőrkapitány és Nagy Csaba, a Rákóczi Szövetség városi elnöke, míg a kistérségből Rising Károlyné
Várgesztes, valamint Igó István Vértessomló első embere
tisztelgett az áldozatok emléke előtt.

Együtt fosztotta a tollat az unoka, a nagymama
Második 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.
Valamikor minden esztendőben megrendezték a programot, aztán – mint Pillmann Katalin óvodavezető elmondta
– nem jutottak kacsatollhoz, márpedig anélkül nem lehet
tollat fosztani.
„Megmentőként” érkezett tehát Pillmann Józsefné, Erzsike tavaly, aki azóta is minden kacsavágásnál még a kopasztás előtt gondosan összegyűjti a szép tollakat, s felajánlja az óvoda részére. Ezúttal pontosan 13 szárnyas
tollát terítették szét az asztalokon, s indulhatott is a tollas
bál, mint a régi szép időkben, amikor még a házaknál gyűltek össze téli estéken az asszonyok a fosztáshoz. A gyerekeket csak akkor engedték asztalhoz, amikor napok, hetek múltával a tollfosztás végéhez közeledtek, s a házigazdák
vendéglátással, kaláccsal köszönték meg a segítséget. A hagyomány ezen mozzanatát élhették át szerdán a kicsik nagyszüleikkel, s természetesen az a gyerkőc sem maradt segítő „nagyikéz” nélkül, akinek a mamája nem tudott részt venni a rendezvényen. A múltidézés során az is kiderült, hogy ahol petróleumlámpával világítottak ilyenkor, az bizony
jómódú családnak számított, s hogy a férfiak, nem ülhettek az asztalhoz. Ők a tisztaszobában borozással, kártyázással
múlatták az időt, s azért kísérték el a tollfosztásra a hölgyeket, hogy éjszaka ne egyedül menjenek haza az asszonyok.

