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Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2018. november, XXIV. évfolyam, 11. szám

Meghívó a Falukarácsonyra
Szeretettel várunk minden érdeklődőt
2018. december 15-én, 16 órakor
a falukarácsonyra!
Az óvoda és az iskola gyermekcsoportjai
karácsonyi műsort és betlehemest adnak elő.
Fellép a Garabonciás együttes, és a helyi kórusok
Hagyományos karácsonyi vásár az iskola udvarán
és termeiben, valamint mézeskalács, sült gesztenye
és kolbász, főtt virsli, lángos, forralt bor és tea.
Mindenkit szívesen látunk!
Vértesszőlős Önkormányzata

A képviselő-testület szeptember 13-ai ülésén hozott döntései
A képviselő-testület:
• Elfogadta a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde 2017/2018. nevelési évéről szóló beszámolóját.
• Elfogadta a Vértesszőlősi Általános Iskola 2017/2018. tanítási évéről szóló beszámolóját.
• Csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához. Az Önkormányzat 2019.
		 évi költségvetésének terhére 600.000 Ft keretösszeget biztosít majd a pályázók támogatására.
		 A pályázati eljárás keretében a szociális helyzetük alapján rászoruló fiatalok felsőfokú
		 tanulmányainak támogatására kerül sor.
• A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde új épületében a redőnyök beszerzésére és felszerelésére mintegy
		 1,5 M Ft-ot biztosított az idei költségvetés terhére. A redőnyök beszerelése azóta megtörtént.
• Az általános iskola és az iskola mellett megvásárolt telekvégek közötti betonkerítés kivitelezésére
		 kb. 1,5 M Ft-ot biztosított az önkormányzat idei költségvetése terhére. A munkálatok várhatóan
		 idén befejeződnek.
• Elfogadta a Települési Értéktár Bizottság 2018. I. félévi munkájáról készült beszámolót.
• Döntött a Kispatak utca, Csalogány utca és Templom utca aszfaltozásáról, melyre a Bazalt Út
		 Kft.-vel (Tata) köt vállalkozási szerződést. A vállalkozói díjat br. 11.826.688 Ft-ban határozta
		 meg, melynek forrását az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének terhére biztosítja.
		 A munkálatok 2019. május 31. napjáig fejeződnek be.
• Schmidt Józsefné Baromállási dűlői lakos kérelmére értékesíti részére az Önkormányzat tulajdonát
		 képező, a Baromállási dűlőben lévő 1521/2 hrsz-ú, 170 m2 nagyságú, szőlő megnevezésű
		 ingatlant, 300 Ft/m2-es vételáron.
• Módosította a Pannon Takarék Bank Zrt-vel korábban kötött, az óvoda épületének beruházását
		 célzó hitelszerződést. A módosítás lényege, hogy a törlesztőrészletek átütemezésre kerültek,
		 mivel a későbbi hitelfelvétel miatt a törlesztőrészletek fizetésének megkezdése is később esedékes.
• A Támasz Kft-vel a temető üzemeltetésére kötött kegyeleti közszolgálati szerződést változatlan
		 feltételek mellett meghosszabbította 2018. november 30. napjáig. Az új szerződés és
		 önkormányzati rendelet előkészítése folyamatban van.
• Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartaléka terhére 361.161 Ft támogatást
		 nyújt a Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi Egyesület részére, a községben felállítandó Szent
		 István szobor költségeinek finanszírozásához. A szobor teljes költsége 750.000 Ft a különbözetet
		 az Egyesület adományokból gyűjtötte össze.
• Zárt ülés keretében termőföld adásvételével kapcsolatban az Agrárkamara állásfoglalása ellen
		 benyújtott kifogások tárgyában döntött – a kifogásokat elutasította.

A képviselő-testület október 1-jei,
rendkívüli ülésén hozott döntései
A képviselő-testület:
• Első napirendi pontként zárt ülésen döntött a szeptember 13-ai ülésen is tárgyalt termőföld
		 adásvétele kapcsán az agrárkamarai állásfoglalás ellen ismételten benyújtott kifogás tárgyában,
		 melyet újból elutasított.
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A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde intézmény személyi juttatások kiadási terhére 359.235 Ft-ot,
míg ennek járulék-kiadásai terhére 70.051 Ft-ot csoportosított át.
A Vértesszőlősi Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztályának kérelmét támogatva, a szakosztály
három sportolójának a 2019. évben rendezendő Senior Európa Bajnokságon való részvételét
támogatja, a nevezési díj költségeinek 50 %-át finanszírozza. A támogatás nyújtása a nevezési díj
kifizetésének időpontjában fennálló valutaárfolyam figyelembevételével történik, de nem haladhatja
meg a 80.000 Ft-ot, melyet az Önkormányzat a 2018. évi költségvetésének általános tartaléka
terhére biztosít. Az Egyesület 2019. évi civil támogatási keretösszegből nyújtott támogatásának
összege csökkentésre kerül majd e támogatás összegével.
dr. Lázár Gabriella jegyző

Énekkarok találkozója
Tatabánya-Bánhidán a Szlovák Házban
A Magyarországi Szlovák
Dalkörök minősítőjéről 2018
szeptemberében arany fokozattal tértek vissza a Vértes-Gerecse Dalkör tagjai.
Ez adta az alkalmat, hogy
összejöjjünk, ünnepeljünk
október 25-én, hiszen ez
nagyon szép eredménye
munkájuknak. A környező
falvak szlovák önkormányzatai összefogásával valósult meg a program, ahol
Tardos, Bánhida és Vértesszőlős asszonyai lettek
megköszöntve. Az utóbbi
évek videofelvételeit végignézve, énekelve sok kellemes élmény idéződött fel a
jelenlévőkben. Az érintettek
a sződi dalkörverseny ajándékaként egy fényképes
mappát kaptak emlékül. Jellegzetes káposztás étellel, süteményekkel, s a Jenei cukrászda tortájával kínáltuk őket. A hangulatos délutánt a szlovák dalok közös éneklése tette
még kellemesebbé. A dalokat harmonikán kísérte Csanálosi László és Urbanics Vilmos.
Köszönet az utaztatásban segítőknek: Kutenics Máriának és Urbanics Vilmosnak.
Krajczárné Száraz Erzsébet
VSZNÖ
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Kirándulás Szlovákiában!
A Megyei Szlovák Önkormányzat szervezésében
és meghívására 6 fővel
részt vehettünk egy 2 napos kiránduláson.
Első nap megtekinthettük a
Dévényi várat. A Duna és a
Morva folyók összefolyásánál, a Dévényi-kapunál található az egykori dévényi vár.
A rom a 212 méter magas
várhegy 80 méter magas
mészkőszirtjén áll. Csodálatos panoráma tárult elénk a
kilátó toronyból, ahol a Duna
és a Morva találkozása tárult a szemünk elé. Dévény várát a Duna és
a Morva folyó választják el Ausztriától. Tiszta
időben látható az osztrák Hainburg vára.
Majd a várlátogatás után Modor településre látogattunk, ahol megcsodálhattuk Ignác Bizmayer csodálatos kerámia kiállítását.
A szőlőművelés, a kézművesség minden apró
mozzanata kerámiába öntve, a népművészei
viseletek és a földműves emberek élethű ábrázolása és mindennapjai volt megtekinthető.
Páratlan élményben volt részünk. Nem győztük csodálni a szebbnél-szebb alkotásokat.
A kiállítás megtekintése után a helyi temetőben koszorút helyeztünk el Ludovit Stur
síremlékénél. Ludovit Sur a szlovák nemzeti
mozgalom vezetője, a szlovák irodalmi nyelv
megteremtője, az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc ellen harcoló szlovák önkéntes résztvevőinek toborzója, a Magyar Királyság Országgyűlésében részt vevő politikus,
költő, író, újságíró, tanár, filozófus és nyelvész
volt. Ezután elfoglaltuk szálláshelyünket.
Másnap Modra-Piesok, a Kis-Kárpátok
dombvidékére utaztunk, ahol megtekintettük
a Vöröskő várat. A várat 1240 előtt III. Béla
magyar király lánya, Konstanca építtette.
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Őszi szlovák program Tatabányán
Évek óta szívesen látogatott program a
Tatabánya-Bánhida Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett őszi
régiós program a környező, szlovák
nyelvet oktató iskolák tanulóinak a Tatabányai Bányász Múzeumban.

A vár gyakran cserélt gazdát. 1588-ól 1945ig a Pállfyk voltak a vár urai. A vár barokk
stílusban épült. Gyönyörűen berendezet szobái és lakosztályai hűen tükrözik az akkori
uralkodók életét. Különlegessége a várnak a
kastély alatt található pincerendszer, amely
közép-európai viszonylatban egyedülálló.
A pincehelyiség 9 méter magas, és 70 méter
hosszú. 3 szintre osztották. Rezet, vasat és
követ, valamint bort tároltak benne, s egykor
ezzel kereskedtek. Itt látható egy vörös szikla, melyre a várat építették. A szikla alapján
nevezték a várat Vöröskőnek.
Köszönjük a lehetőséget a helyi Szlovák
Önkormányzatnak, hogy részt vehettünk
ezen a szép kiránduláson, és hogy hozzájárult annak költségeihez. Két szép napot tölthettünk el a régió többi tagjával is.

Idén október 5-én is meghívtak iskolánkból
tanulókat, harmadik osztályosokkal képviseltük magunkat. A múzeum őrzi a szénbányászat emlékeit, korhű lakásokat, foglalkozásokat, valamint az iskolák tárgyait,
hangulatát. A múzeumpedagógiai program
keretében megtapasztalhattak a tanulók egy korabeli tanórát, bepillantást nyertek a régi
bányaművelésbe is. A látogatás végén Szlovákiából a Vertigo színház előadói Bartók Béla
életrajzát adták elő gyereknyelven. Nagyon érdekes és emlékezetes kirándulás marad.
Köszönet az utaztatásban segítő szülőknek: Juvancic Gergő, Kovács Áron, Miletics Boldizsár, Nagy Lilla anyukájának.
Krajczárné Száraz Erzsébet
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Október 23–án néma főhajtással és
koszorúzással emlékeztünk '56-os hőseinkre

Pálinkanap a Közösségi Házban

Október 6-án került megrendezésre, a Közösségi Ház szervezésében a Pálinkanap. A meghívott szakemberek elmondták a cefre és pálinka készítés elméleti,
és gyakorlati tudnivalóit. Tájékoztatást adtak a kapható támogató adalékokról,
azok szakszerű felhasználásáról, valamint a késztermék utókezeléséről. A jó
hangulatú rendezvény befejezéseként az előadók válaszoltak a felvetődött kérdésekre.

Ajándék
A Vöröskereszt Vértesszőlősi
Alapszervezete az Idősek napja alkalmából Béres Cseppet és
C-vitamint ajándékozott a szociálisan rászoruló faluban lakó
idős embereknek.
Vöröskereszt

Meghívó
Sok szeretettel meghívunk minden
jelenlegi és volt mazsorettest, valamint minden kedves érdeklődőt

2018. november 24-én
16 órára a vértesszőlősi
Sportcsarnokban
(Vértesszőlős, József A. u. 41.)

tartandó 25 éves születésnapi
rendezvényünkre!

VSE Mazsorett
Szakosztálya
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Adventi Szöszmötölő
a Közösségi Házban!
Sok szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt
2018. december 2-án 9.00 és 12.00 óra
között a Közösségi Házba,
ahol kicsik és nagyok közösen
készíthetik el az ünnepekkel
kapcsolatos ajándékaikat!
Cím: Vértesszőlős, Templom utca 75.

E NE
Y
G
IN

S!
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Óvodai hírek
Októberi napok
„Leodegár, hogyha lombhullató,
Örülj! A jövő év páratlan jó!
Orsolyakor takarítsd be
káposztádat.
Simon, Juda hóval tömi tele szádat.
Ha megdurvul a nyúl szőre,
siess fáért az erdőbe.” (népi mondóka)
Hónapunk neve a latin October, „Nyolcadik” hónapnévből ered, mivelhogy a régi
római naptárban az évkezdő márciustól
számítva ez volt az év nyolcadik hónapja.
Róma októberi ünnepei a márciusi jeles
napok tükörképei. A földműves, a halász,
a hajós és a katona a márciustól októberig
tartó nyárias időszakban volt aktív. Márciusban tolta vízre a hajóját, vette elő a
szerszámait, fényesítette ki a fegyvereit, és
októberben vontatta partra, rakta el őket,
illetve olajozta meg az utóbbiakat, hogy a
téli nedvességtől be ne rozsdásodjanak.
Óvodai vonatkozásban ez a hónap a kezdete a „TŰZ” – témakörnek. A négy őselem
(tűz, víz, föld, levegő) köré szövődő témák
rendkívül sokrétűek. Azoknak a tapasztalásoknak a tárházát kínálják, amelyek a
búcsúzó meleg idők, a beköszöntő hideg,
a közeledő szép ünnepek kapcsán érintik meg a gyerekeket. Esetünkben tehát
a „TŰZ” nemcsak a meleget adó, pattogó
tüzet jelenti, hanem az ősz tüzes meleg színeit, a konyha tüzét, az otthon melegét, a
sütés-főzés örömét, az ünnepekkel a szeretet, a szív tüzét is…
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Az örömszerzés egyik lehetősége a karácsonyi fotók ajándékozása nagyszülőknek,
keresztszülőknek, dédikéknek stb. Nálunk
is volt már fényképezés, hogy az ünnepekre, jeles alkalmakra készen álljon minden:
a kedves, rajongva szeretett gyermekarcok
biztosan nagy örömet okoznak majd!
Az új óvoda falai között pezseg az élet!
Minden program, foglalkozás, szolgáltatás
beindult.

Amit a szülők finanszíroznak igény szerint:
gyermekjóga, Manó mozgásfejlesztő torna, néptánc.
Terveink között szerepel még színházi előadások, szervezett kirándulások és
sportolási lehetőségek szervezése. Azt
gondoljuk, hogy a széles körű kínálattal
segítjük a szabadidő hasznos eltöltését és
biztosítjuk a fejlődés, felzárkózás, a testi és
lelki egészség esélyét minden kisgyermekünk számára.
Udvarunk kialakítása folyamatban van.
Amíg nem vehetjük birtokba, igyekszünk
minden lehetőséget kihasználni a faluban
arra, hogy a szabadban való mozgás lehetőségét biztosítsuk.

Nem volt túl egyszerű összehangolni mindent, de végül összeállt a kép. Köszönjük
a szervezést és a türelmet, amit a kezdeti
összecsiszolódás megkívánt. Óvodánkban
jelenleg számos szolgáltatás van. Ezek
egy része államilag támogatott, másik részük pedig a szülők által igénybe vett fizetős program. Ami a gyermekek számára
ingyenesen biztosított: gyógytestnevelés, logopédia, fejlesztő foglalkozás, hitoktatás, sószobai terápia.

Nagyszerű dolog, hogy nem kell a szülőknek utazni, plusz időt, szervezést szánni
ezekre a programokra. Minden helyben van,
kiváló körülmények biztosítják a zavartalan,
magas színvonalú munkát (fejlesztő szoba,
tornaterem, szakember-ellátottság stb.)
A lehetőségek köre még várhatóan bővülni fog a néphagyományőrző és tehetséggondozó célzattal megálmodott és
működtetett Samu-műhely foglalkozásaival, az iskolába készülő nagycsoportosok
számára szervezett Manó-tanodával és
az aktuális lehetőségek kihasználásával.
(színházi előadások, kiállítások, kirándulások sportprogramok stb.)
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Alsós kirándulás Oroszkára
Oroszka egy kis falu Szlovákiában, Esztergomtól északra, mintegy 25 km-re. Egy gyönyörű őszi napon ide kirándultunk a szlovákot
tanuló alsós gyerekekkel.
Egy helyi gyűjtő hozott létre egy hadtörténeti
múzeumot itt, a gyerekkorában a határban talált
géppuskahüvelyekkel indult a gyűjtőszenvedély.
A Garam mentén nagy csaták voltak a 2. világháborúban, sok mindent kidobott a föld magából az évtizedek alatt. Mára már kézifegyvereket,
ágyúkat, harci járműveket, páncélosokat, repülőroncsokat és más katonai használati tárgyakat is
láthatunk sok kiállító teremben és a szabadban.
A gyerekek izgatottan hallgatták a vezetést a múzeumban, de még nagyobb lelkesedéssel vették birtokukba a kis gyakorlóteret a látogatás után, ahol
nagyon jót játszottak. A programot a Vértesszőlősi
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozta.
Szabó Mária

Kavicsösvény túra
Ebben az évben október 20-án kelt útra
iskolánk 30 diákja és ugyanennyi udvardi vendég gyermek, hogy a Gerecsében
az ősember nyomában túrázzon. Vértes
László, a Samut megtaláló régész írt
könyvet Kavicsösvény címmel a vidékünkön élt ősemberről, hagyományos
túránk innen kapta a nevét. Nyolc éve
tisztelgünk emléke előtt ezzel a programmal.
Mikor a Kő-hegyre értünk, az orrunkig
sem láttunk a nagy köd miatt, nem tudtuk
megcsodálni a Turultól elénk táruló tatai
medencét. A Ranzinger kilátóra felmászók
sem sokat láttak belőle, de mire a Sárkánysziklához értünk, kisütött a nap. Itt tanúi
lehettünk két sárkányernyős indulásának,
ami nagy izgalommal töltötte el a gyerekeket. Az őszi erdő szépségeit megcsodálva
és 10-12 kilométert magunk mögött hagyva
értünk a szőlősi múzeumhoz, ahol Zoltánfi
Zsuzsanna vezette végig a vendégeket a
bemutatóhelyen. Testvértelepülésünk iskolásai az ebéd után a tatai vármúzeumot is
meglátogatták. Jövőre is várjuk a túrázást,
a történelmet kedvelőket, tartsanak velünk!
Szabó Mária

10

11

Idősek Klubja
„Kívánunk örömet, derűt, boldogságot,
otthonodba békét, kertedbe virágot!
Fejed főlé napot, csillag tengereket,
köréd tiszta szívű embereket!
Lábad alá utat, biztosan járhatót,
szívedbe éneket, magasba szárnyalót!
Ajkad köré mosolyt, lélekmelengetőt,
múltat, jelent, jövőt, egyként szerethetőt!
Szemedbe sugaras szivárvány fényeket,
melyek megláttatják a rejtett lényeget!
Újult erőt adó örömteli perceket,
így kívánunk Boldog Névnapot Néktek!”

Jelentkezési lehetőség
a Betlehemes Játék fogadására

Mária nap alkalmából szeretettel
köszöntöttük klubtagjainkat, Kozár Józsefnét, Kutenics Miklósnét,
Skrován Józsefnét és Szerencse
Józsefnét. Eninger Vidorné sajnos
nem lehetett közöttünk, de ezúton
is fogadják szeretettel jókívánságainkat a közösség nevében.
Kívánunk jó erőt, egészséget és
hosszan tartó boldog életet!
Klub dolgozói

Az elmúlt években lelkes férfiak csoportja sikeresen visszahozta a községi ünnepi alkalmak körébe a betlehemezés szokását.
Bár helyi adatközlő híján nem a régi
Szőlős műsorát játsszuk, hanem Nógrád megyeit, azonban az évek során
több ponton bővítettük, formáztuk azt a
saját ízlésünk szerint. A résztvevő gyerekek nagy örömmel, élvezettel vesznek
részt a játékon köszönhetően annak
például, hogy a helyszínek között lovaskocsival szállítjuk őket és kis teával,
süteménnyel vendégségben részesülnek! A 2018. évben december 21-én
pénteken este kerül sor a játékra, mely
12

dátummal igyekszünk minél közelebb
hozni a résztvevőket az ünnephez, annak hangulatához. Ez úton szeretnénk
kérni azok jelentkezését, akik szívesen
fogadnák néhány felnőttből, valamint
egy kisebb csoport óvodás és kisiskolás gyermekből álló csoportunk előadását. A kialakult szokás szerint a házakba
nem megyünk be, általában az udvaron
adjuk elő a játékot! Összesen 3-4 helyszínt tudunk vállalni (az egymástól való
távolságuk függvényében).
Kérjük, hogy amennyiben jelentkezni
szeretnének, azt november 30-ig tegyék meg a Közösségi Ház elérhetőségein! Köszönjük!
13

Köszönet a hegymászó fiataloknak
Minden résztvevő nevében,
aki október 18-án megtisztelte jelenlétével, érdeklődésével a Mont Blanc-t megjárt
fiatalok előadását, köszönjük, hogy elfogadták a felkérést és ízelítőt adtak expedíciójuk részleteiből.
Török Bence, a hegymászó
csapat vértesszőlősi tagja október 5-én, pénteken az általános iskolában is tartott egy
előadást, melyet a gyerekek
is nagy élvezettel hallgattak.
Szakosztályunk ekkor adta át az iskolásoknak szánt ajándékát, egy Slack Line-t
(egyensúlyérzéket, ügyességet fejlesztő
heveder), melyet az előadás után ki is próbálhattak.
A Közösségi Házban fotókkal, kisfilmmel tarkított élménybeszámoló során egy
vidám, egymásért és másokért, a környezetünkért felelős kis csapatot ismerhet-

tünk meg, kik bíznak egymásban és abban, hogy ezzel a karitatív expedícióval is
ráirányíthatják a figyelmet az emberiség
egyre növekvő problémájára, a fokozottan növekvő szemétre, szemetelésre. Végigkísérhettük a csapatot a rajttól a célig.
„Kézzelfogható” tapasztalatot szereztünk a
hegymászás során használatos alapfelszerelés, technikai eszközök, ruházat, sátor,

hálózsák, élelem, stb. terén, mivel a fiatalok a megpakolt hátizsákot, és a mászás
kellékeit is elhozták bemutatóba. Kellemes
hangulatban telt az előadás, melyen a közönség kérdéseire is szívesen válaszoltak
a fiúk. A rendezvény végén vendégül láttuk
14

a csapatot és a megjelent érdeklődőket
a szakosztály tagjai által sütött finomságokkal. Gratulálunk a hegymászó csapat
minden tagjának a teljesítményért, külön
köszönet a négy fiatalnak az előadásért.
VSE Túra – és Természetjáró Szakosztály
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Helyreigazítás
Elnézést kérünk Török Bencétől, amiért a Hírmondó XXIV. évfolyam 10. októberi számában hibásan jelent meg az írása, sajnálatos módon technikai okok
miatt. Ez úton ismét közzétesszük az eredeti, változatlan cikket.
Zoltánfi Zsuzsanna

A természet csodája
– az ember felelőtlensége
Földünk rengeteg csodával kápráztat el
minket. Szemet gyönyörködtető hegyek
magasodnak a városok fölé, sűrű, zöld
erdők váltják a sík alföldeket, gyönyörű
tavak, végtelen tengerek, lélegzetelállító
vízesések vannak a világ minden táján.
Ezeket a csodákat a természet adja az
embernek, de sajnos az ember lassan
oda jut, hogy saját felelőtlensége elveszi
tőle mindezt.
Amikor egy kedves barátom, Zichó Viktor
megkeresett, hogy expedíciót szervez a
Mont Blanc csúcsára azzal a céllal, hogy
a tőlünk telhető legjobban megtisztítsuk a
hegyet a turisták által fennhagyott hulladéktól, ehhez hasonló gondolatok futottak
át a fejemen. Természetesen habozás nélkül elfogadtam a meghívást. Végül tizenkét
lelkes résztvevővel indultunk neki az útnak
augusztus végén – kettő két fős stoppos
csapat, illetve két autó nyolc fővel. Viktor
profi fotós, az expedícióról pedig egy rövidfilmet készít, mellyel célja, hogy bemutassa
a hegymászás esszenciáját, portrét adjon
önmagunkról, és ráirányítsa a néző figyelmét a szemetelés fontos kérdésére.
A csapat még aznap este megérkezett
a hegy lábához, Chamonixba. Az időjárás
előrejelzések alapos átböngészése után
megszületett a végleges útterv is – az expedíciónak szerda délig fel kell érnie a 4200
méter fölött elhelyezkedő Vallot menedékházba, mert szerda délután vihar lesz, csü16

törtök délelőtt viszont szeles, de napos idő,
ablak a csúcstámadáshoz. Ennek megfelelően haladt a csapat, éjszakázva 2000 és
3000 méter felett, hogy a szervezet megszokhassa a magasság okozta változásokat. Utunk során már feltűnő volt, hogy mi
voltunk egyedül, akik a hegy lábától indulva, a teljes felszerelésüket cipelve, sátrazva vágtak neki a hegynek. Mindenki más
kihasználta a kiépített kisvasútvonalat, ami
egészen 2300 méteres magasságig elviszi
az embereket, majd ezután a hüttékben
éjszakáztak, és hegyivezető segítségével
indultak neki a csúcsnak, hogy csak minimális felszerelést kelljen vinniük. Sokakat
láttunk 20 literes hátizsákokkal, ez egy iskolatáskának felel meg. Összehasonlításképpen a mi hátizsákjaink 60-70 literesek
voltak, és 20-25 kilogrammot nyomtak.
Miután egy délutánt pihenéssel töltöttünk, hajnalban szerencsésen átkeltünk a
rettegett Grand Couloir-on. Ez a kevesebb,
mint 50 méter az útvonal legveszélyesebb
szakasza – a Couloir ugyanis egy olyan része a hegyoldalnak, ami folyamatosan önti
magából a nem ritkán méteres sziklákat.
A kőzuhatagok között kis szüneteket kell
kifigyelni, és amilyen gyorsan csak lehet,
átkelni a kitett, egy bakancsnyomnyi folyosón. A csapatot a hegy átengedte a szakaszon, így folytathattuk utunkat. Ezután sziklamászás következett, csaknem 600 métert
emelkedve a Gouter házhoz jutottunk. Ez a
menedékház 3835 méteres magasságban

helyezkedik el, a hegy utolsó „hüttéje” a
csúcs előtt. Ide már csak helikopterrel hozzák fel a házban megvásárolható ételeket,
italokat, ennek megfelelően az árak színvonala is az egekben van.
A házhoz szorosan kapcsolódó probléma, hogy a hegy nagyon vonzó célpont.
Sokszor zsúfoltak az útvonalak, ezt a
problémát pedig a franciák úgy próbálják
megoldani, hogy nemes egyszerűséggel
sokszor visszafordítják azokat a hegymászókat, akiknek nincsen foglalásuk a Gouter házban, mondván a hegycsúcsra már
nem érnének fel, és a Gouter ház fölött
tilos sátorozni. Hivatalosan a fentebb említett Vallot házban sem szabad maradni, az
csak menedékházként szolgál, vész esetére. A gond viszont ezzel a hozzáállással
az, hogy a hegy szennyezettségét sokkal
inkább okozzák azok az emberek, akik
nem hegymászó, hanem turista felfogással
érkeznek. A turista – jó esetben – keres egy
szemetest és oda dobja a hulladékot, vagy
zacskóba gyűjt, és otthagyja, mert levinni nem az ő feladata, sokat fizet a túráért
– emiatt találtunk hátizsáknyi méretű sze-

meteszacskókat kővel lesúlyozva, hogy ne
vigye el a szél. Rossz esetben pedig egyszerűen eldobja, és sajnos erre is rengeteg
példát láttunk. A Gouter házban megszállók nagy része inkább turista típus, így a
korlátozással hiába lesz kevesebb ember a
hegyen, a természet rombolása folyamatos
marad. Sajnos az üzlet sok mindent felülír
– a hegyivezetőknek és a hütték fenntartóinak is az az érdeke, hogy a súlyos pénzeket kifizető vendégek érkezzenek a hegyre,
nem pedig teljesen önálló hegymászók,
még akkor is, ha sok esetben az előbbieket úgy kell felrángatni a csúcsra a biztosítókötéllel.
Szerencsére minket nem fordítottak vis�sza, de így is az, hogy sátorral vagyunk,
nem szállunk meg a Gouterben, és a Vallotban húzzuk ki a vihart, mind-mind tabu
beszédtémának számítottak. A Gouter
után felcsatoltuk a hágóvasakat, elővettük
a jégcsákányokat, és folytattuk utunkat a
hómezőkön. Innen csak ezekkel a kellékekkel lehet haladni, csak jég és hó van
mindenütt. A Vallot házat végül a csapat
úgy érte el, hogy kapott a viharból körülbe17

lül fél órát. Maga a ház csak egy fémbódé,
mindenféle szigetelés nélkül, ténylegesen
csak vész esetére fenntartott menedékház.
Itt vártunk, és szorítottunk Viktoréknak –
ketten ugyanis más úton közelítették meg
a házat. Ők végül több, mint másfél órát
töltöttek a viharban, mire megérkeztek.
Peti és Viktor tapasztalata és lélekjelenléte
életmentőnek bizonyult. A viharban 60-70
km/h sebességgel fújt a szél, és jeges dara
zuhogott, a látótávolság alig volt egy méter. Ilyen körülmények között megtenni ekkora távolságot jégvermek, hóhidak között
emberfeletti teljesítmény, és még tetőzi,
hogy két német hegymászót is elvezettek
a házba – segítségük nélkül valószínűleg
eltévedtek volna, ami 4000 méter felett
könnyen lehet végzetes. A csapat még két
orosz kollégáért is izgulhatott, akik a vihar
elött fél órával indultak csúcstámadásra. A
hegyimentők már felhívták a Vallot házat
(van egy beépített vészjelző egység, amin
a hegyimentőkkel lehet kommunikálni),
hogy tudunk-e róluk valamit, mert mentőexpedíciót indítanának, amikor megérkeztek. Így végül az izgalmak végére maradt a
kevés idegesség, amit a vihar okozott azzal, hogy úgy csapkodta a menedékházat,
mintha egy óriás rázná dühösen, illetve az,
hogy még a két méterre lévő mellékhelységre is biztosítókötéllel jártunk. Éjszakára lecsillapodott a hegy, így tudtunk havat
gyűjteni, hogy vizet olvasszunk belőle a
másnapi csúcstámadásra.
Hajnalban arra keltünk, hogy süt a nap,
szép idő van, és az első mászók már megkezdték a csúcstámadást. A friss hó miatt
a lavinaveszélyre nagyon figyelnünk kellett,
de más extrém probléma nem látszott, így
felkészültünk, és nekivágtunk a csúcstámadásnak. A hegy természetesen nem
adta magát könnyen, sokszor félelmetes
volt látni a hóhidak mellett és alatt lévő
repedéseket – ezek nem ritkán 50-60 méteres mélységet rejtenek – illetve sok esetben kellett a hegygerincen egy bakancsnyomnyi vonalon haladni, amikor mindkét
oldalon 60-70 fokos szögben tartott lefelé
a hegyoldal. Két és fél órás mászás után
18

elértük a csúcsot, és boldogan feszítettem
ki a Vértesszőlős zászlót.
Lefelé a csapat egyik része a Vallot házat
takarította ki, a gyorsabban haladó szakasz pedig a Tete Rousse gleccser alatt
lévő alaptábort tisztította meg. Természetesen útközben is minden szemetet felszedtünk. Egy éjszaka pihenés után ereszkedtünk tovább, és kora délután le is értünk
Chamonixba, illetve elvittük a szemetet a
nagy utcai szelektív kukákba. Nagy örömmel ettünk meg egy pizzát, élveztük, hogy
az alapanyagokat nem mi cipeltük magunkkal, nem gleccservizet kell forralnunk
hozzá, és nem gázfőzőn elkészített instant
tésztát kell valahogy ízesítenünk. Ezután
még másfél napot töltöttünk a városban,
és nekivágtunk a hazaútnak.
Sok kritika éri a mi generációnkat. A mi
csapatunk is újgenerációs fiatalokból állt,
18 évestől 27 évesig terjedt a skála. Természetesen ennek megfelelően vagyunk
mindannyian bolondok – volt hátizsák, amiből hat hosszú bagett állt ki az egész felfelé
vezető úton. Volt a csúcson műanyag játékmalaccal történő elröfögése a Dallas filmzenéjének. Borzasztó, 90-es évekbeli popzenék ordíttatása Chamonixban, ahogy
áthaladt a két autó. Egylábon ugrálva táncolás a hátizsákokkal a hátunkon, amikor
elhaladt mellettünk a kisvasút. Viszont az is
biztos, hogy Viktor és Móni nem azért szervezték a túrát szemétszedősre, hogy önmaguknak gyűjtsenek dicsőséget, hanem
azért, mert zavarja őket a természet elcsúfítása. Egyszerűen úgy gondolják, hogy a
természet értékeire sokkal jobban kellene
vigyázni, és pontosan úgy meghagyni azt,
ahogy nekünk megadatott látni és megélni. Véleményem szerint talán ez lenne a
legfontosabb: a természetet eredeti állapotában kell hagyni és csodálni, és mindent
meg kell tenni, hogy ne szennyezzük be,
így az utánunk következőknek is lesz lehetőségük látni azt.
Nagy köszönettel tartozunk a Vértesszőlősi Önkormányzatnak, amiért támogatta
az expedíciót.

BAKANCS-túra
Gyertek velünk túrázni!

Túra címe: TATA ÖREG-TÓ, VADLUDAK ESTI
BEHÚZÁSÁNAK MEGFIGYELÉSE

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?n=gereica&pid=33978

Szeretettel várunk minden természetbarátot, túrát, kirándulást kedvelő
érdeklődőt természetjáró szakosztályunk novemberi túrájára!

Indulás: 2018. november 17. szombat 14:00 óra
Találkozó: Kerékpáros pihenő a vasútállomásnál, 13:55 óra
Útvonal: Kerékpárút mentén, tavak között az Öreg-tóig, Tó-farokig, majd vissza.
Túra táv: kb. 10 km
Időtartam: kb. ~4 óra
Túra nehézségi foka: könnyű-közepes
A túra csak extrém időjárási körülmények esetén nem indul
Ha elmarad, akkor azt legkésőbb aznap reggel a Facebookon, a Bakancslista - Természetjáró
csoportban jelezzük, ami a következő linken elérhető:
https://www.facebook.com/groups/467701650098747/?ref=bookmarks

Török Bence
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10 éves a 72 óra kompromisszum nélkül
Tovább szépült a Magyar Nemzeti Múzeum Vértesszőlősi Bemutatóhelye, a „72 Óra
Kompromisszum nélkül” önkéntes munka keretében. A szociális, önkéntes akciót
tizedszerre rendezi meg a három történelmi keresztény egyház hazánkban.

A 72 óra kompromisszum nélkül jubileumi
mottója a „Több vagy, ha adsz!” lett, mert
az utóbbi kilenc évben az akció szervezői
és résztvevői számtalanszor tapasztalták,
hogy mikor önzetlen segítségnyújtásra vállalkozunk, mindig képesek vagyunk többet
adni, mint gondoltuk volna. Immár harmadik alkalommal vettünk részt az akcióban,
mely keretében annyian jöttek el a hétvégi
munkanap ellenére, hogy a tervezettnél
sokkal több feladatot tudtunk elvégezni.
A lelkes résztvevőkkel elsőként a tavalyi
20

projektből elmaradt mintegy nyolc méter
kerítéselem csiszolása és festése készült el.
A főbejárat előtti három, valamint a bemutatóhely területén lévő 7 pihenő pad felújításra került. A zúzottkő sétány tereprendezése
és három facsemete ültetése is a projekt
része volt. Ismét hatalmas összefogás, sok
segítő szorgos kéz munkája szépítette a
méltán híres kiállítóhelyet. Köszönjük a lehetőséget, az önkéntes segítők munkáját
és finom ebédet a támogatóknak is!
Zoltánfi Zsuzsanna
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Polgármesteri Hivatal

Változott a hulladékudvarok nyitva tartása október 1-jével!

Ügyfélfogadás:
HÉTFŐ: 7.00–12.00, 13.00–16.00
SZERDA: 7.00–12.00, 13.00–16.00
PÉNTEK: 7.00–12.00

Kérjük szíveskedjenek
az ügyfélfogadás
rendjét betartani!

Elérhetőségek:
• Ügyintézők: Fax: 06 34 379 091/111 • Telefon: 06 34 379 674 és 379 091
• Mobil: 06 30 579 3780 és 06 30 585 9056
• Titkárság (Bujdosné Pap Éva) 379-091/101-es mellék – polg.hivatal@vertesszolos.hu
• Adóügyek (Pankotai Dóra) 379-091/104-es mellék – ado@vertesszolos.hu
• Pénzügyek (Tóthné Pammer Judit) 379-091/108-as mellék – penzugy@vertesszolos.hu
• Gazdálkodás (Virág Pálné) 379-091/108-as mellék – gazdalkodas@vertesszolos.hu
• Szociális- és gyámügyek, lakcímügyek, anyakönyvvezetés, hagyatéki ügyek
(Árva Lászlóné) 379-091/109-es mellék – kata.arva@vertesszolos.hu
• Hatósági ügyek: birtokvédelem, panaszok, kereskedelmi ügyek (üzlet, telephely
engedélyezések), növényvédelem, állatvédelem, építési szabályzat, vízügyi, útügyi feladatok
(Szalai Regina) 379-091/106-os mellék – szalai.regina@vertesszolos.hu

Tisztelt hirdetők! Továbbra is várjuk reklámjaikat
a Hírmondó újságba és a Samu TV-be
Díjszabások: (bruttó árak)
Hírmondó lakossági hirdetés

A/5-ös teljes oldal: 7620 Ft
A/5-ös oldal fele (A/6): 4570 Ft
A/5-ös oldal negyede (A/7): 3050 Ft
Hírmondó politikai hirdetés

A/5-ös teljes oldal: 15 240 Ft
A/5-ös fél oldal 9140 Ft
A/5-ös negyed oldal 6100 Ft
A jószolgálati közleményeket
ingyenesen jelentetjük meg!

SamuTV
Egy oldal: A4-es álló tájolású word dokumentum 2,5 cm-es margókkal Word Arial 12 pontos betűmérettel 506 karakter szóközzel.

Lakossági hirdetés 1340 Ft /oldal/hét
Vállalkozói hirdetés 2000 Ft /oldal/hét
Politikai hirdetés 2000 Ft /oldal/hét
A hirdetések díját a Polgármesteri Hivatalban
kell befizetni, a szöveget a
zoltanfizsuzsa@vertesszolos.hu vagy a
polg.hivatal@vertesszolos.hu e-mail
címre kell elküldeni. A hirdetés aktiválása
a befizetést követő napon történik.

A kiadványt kiadja: Vértesszőlős Község Önkormányzata 1000 példányban • A kiadványt szerkeszti: Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester • A kiadásért felelős: Nagy Csaba polgármester • Lapzárta: minden hónap 18-án • A megjelenő írások
és fizetett hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik.
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Változott a hulladékudvarok nyitva tartása október
1-vel! Búzavirág út 7860/1 hrsz.
Tatabánya,
NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. hulladékudvarai
NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
(Tatabánya, Búzavirág út 7860/1 hrsz. és Dubnik - völgy 0739/13 hrsz. alatt
hulladékudvarai Tatabánya, Búzavirág út 7860/1 hrsz. és
találhatóak

Dubnik-völgy 0739/13 hrsz. alatt találhatóak

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy új hulladékudvaraink Tatabánya, Búzavirág út 7860/1 hrsz. és Dubnik - völgy
0739/13 hrsz. alatti területén, az érvényes lakossági hulladékszállítási és ártalmatlanítási
szerződéssel rendelkező, tartozásmentes lakossági ügyfelek számára lehetőség van a következő
fajtájú és mennyiségű hulladékok hulladékudvarainkban történő elhelyezésére:
Hulladék fajtája
Elhelyezhető mennyiség
Műanyag, Papír, Üveg, Fém, Textil csomagolási hulladékok
Ingatlanonként évente 3 m3
Inert (építési és bontási) hulladék
Ingatlanonként évente 3 m3
Lom hulladék
Ingatlanonként évente 2 m3
Személygépjármű gumiabroncsa
Ingatlanonként évente 4 db
Veszélyes hulladék (festék, lakk, motorolaj, akkumulátorok, elemek) Ingatlanonként évente 5 kg
Elektronikai hulladék
Ingatlanonként évente 100 kg
Zöldhulladék
Évente legfeljebb 3 m3
Az elhelyezéshez lakcím igazoló kártya és személyigazolvány felmutatása szükséges!
Nyitva tartás
A Regionális Hulladékkezelő Központ mellett található Dubnik-völgyi Lakossági hulladékudvarunk
esetén:
 Szerda 8:00-12:00-ig és szombat 13:00-16:00-ig
 Hétfő, Kedd, Csütörtök, Péntek, Vasárnap és Ünnepnapokon zárva.
Tatabánya, Búzavirág úti Lakossági hulladékudvar esetén:
 Kedd, Szerda, Csütörtök, 12:00-tól 18:00-ig, péntek 9:00-tól 15:00-ig és szombat 8:00-tól 14:00-ig
 Hétfő, Vasárnap és Ünnepnapokon zárva.
További információ, térkép, működési szabályzat az alábbi linken található:
http://vvhulladekkezelo.hu/tartalmak/hulladekudvar/
Kérjük, éljenek a lehetőséggel!
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MÉ RET E S VAR R ÁS,
EG Y ÉNR E S ZAB VA!
Női-férfi ruhák
tervezését
és egyben
kivitelezését
vállalom.
Hozott tervek
alapján,
vagy saját
tervek után
elkészítem.

Férfi pólók,
trikók és
alsók is
rendelhetők
a kiválasztott
minták
közül.

Egyeztetés 10.00-19.00 óráig
a 06 30 813 6156 telefonszámon.
Handa Levente, Vértesszőlős

