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Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2018. október, XXIV. évfolyam, 10. szám
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A belépő 1000 Ft! A jegyvásárlás csak elővételben,
a Közösségi Házban vagy a Községi Könyvtárban lehetséges.
Mindenkit szeretettel várunk!

Szüreti felvonulás és bál

Az idei szüreti rendezvényre szeptember 22-én, szombaton került sor községünkben. Reggel rémülten láttuk az
időjárásban beállt hirtelen változást, de
mire délután a Tájháznál gyülekeztünk,
kiderült az ég.
A felnőtt néptáncosok idén is eljátszották a
hegyről levonuló szüretelők jelenetét: feldíszített szőlőkoszorúval, énekelve érkeztek
a helyszínre. A csősz tréfás versikével tett
jelentést a falu lakóinak és a polgármesternek, hogyan is zajlott a szüret, milyen volt
az idei termés. Ezután meg is kóstolták az
első pohár bort. A résztvevők az idei évben
alakult férfikórus első bemutatkozásának
lehettek tanúi, bordalokat adtak elő nagy
taps kíséretében. Őket az iskola Ogyevacska néptánccsoportja és az Aszúszemek
táncbemutatója követte. Az időjárás kegyeibe fogadta a felvonulás résztvevőit: eső
nélkül járhatták végig az útvonalat, ahol
Udvard testvértelepülésünk küldöttsége
és a Zengővárkonyból érkezett zenekar is
képviseltette magát.
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Az esti bálon Nagy Csaba polgármester
köszöntötte a megjelenteket, majd a Biczó
Sándor, a Hegyközösségi Egyesület elnöke
számolt be az idei szüret eredményéről, a
várható borminőségről. A bál a zengővárkonyi tánccsoport és rezesbanda bemutatójával vette kezdetét, majd a Die Lausbuben zenekar húzta hajnalig a talpalávalót.
Köszönet mindenkinek, aki részt vett a
szervezésben, a lebonyolításban és a
rendezvényen! Aszúszemek Néptánc
Egyesület, Bíró József, Jenei Cukrászda, Bartal Vilmosné, Hegedűs Béla,
Hegyközösségi Egyesület, a Közösségi
Ház dolgozói, Vörös Péter, Őszirózsa
Nyugdíjas Klub, Nábob Kft, Pátria Faluközösségi Egyesület, Skrován Józsefné,
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, a
Vértesszőlősi Általános Iskola tanárai, a
VSE Mazsorett Szakosztálya, a Polgármesteri Hivatal dolgozói, Vértesszőlős
Önkormányzata.
Pappné Bedei Sarolta képviselő
Képgalériánk a következő oldalakon
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Országos Szlovák
Napok Békéscsabán

Bemutatkozó
Zengővárkony alig négyszáz lelkes település, Baranya megyében, a Zengő
lábánál, Pécsvárad szomszédságában,
a megyeszékhelytől mintegy húsz kilométernyire, innen tőlünk több mint 200
kilométernyire.
Messze földön híres a szelídgesztenyése,
mely máig a falu büszkesége. Az első fákat még a törökök elől menekülő magyarok ültették, így ma számos öt-hatszáz
éves famatuzsálemmel találkozhatunk,
most már közel 40 hektárnyi területen.
Ezen gesztenyefák árnyékában nyugszik,
végső akarata szerint Rockenbauer Pál,
„világjáró”, természeti és honismereti filmek készítője.
Zsákfalu jellegének is köszönhetően,
Zengővárkony megőrizte ősi kultúráját.
Néprajzilag, lelkületileg, viseletben és hagyományokban a Sárköz részét képezte,
de ma már mint egy kis sziget, a belső
Sárköztől elszigetelten ápolja kulturális
örökségét. Az 1930-as években indult a
településen a kulturális élet virágzásnak.
Ebben az időszakban alapította Császár
János a Gyöngyösbokréta mozgalom helyi
csoportját is, melynek tagjai népviseletben
dalokat, táncokat adtak elő, színdarabokat,
népszínműveket tanultak.
1971-ben szintén Császár János kezdeményezte a mai néptánccsoport megalapítását, majd a csoport vezetését tanítványára, Töttös Sándorra, népi iparművész
szövőre, a népművészet mesterére ruházta. 2003-ban Töttös Sándor átadta a csoport vezetését a fiatalabb generációnak.
A csoport jelenlegi elnöke Mohácsi István,
aki a zenekart is vezeti.
A hagyományőrző egyesület működése során számos elismerő címet nyert el,
többszöri arany minősítést, és Nívó-díjat.
Külön Nívó-díjjal jutalmazták a tánccsoportot kísérő KÖPÜFA zenekart is. Igazán
különleges, hogy a csoportot rezes banda
kíséri, és így a táncosoknak lehetősége
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van minden egyes fellépésen élő zenével
megjelenni.
A csoport fő célja, hogy ápolja és minél
szélesebb körben bemutassa Zengővárkony néphagyományait, táncait, dalait és
csodálatos népviseletét. Több mint 40 éves
története során sok külföldi és megszámlálhatatlan belföldi fellépés van a háta mögött. A csoport évente szokásosan részt
vesz a zengővárkonyi falunapon, a Balatonboglári Szüreti Fesztiválon, az Eszéki
Magyar Napon, a Kopácsi Halászlé Fesztiválon, a zengővárkonyi „Sütt Gesztinyés
Lukács napon”, a Pécsváradi Leányvásáron. Ezeken kívül többször szerepeltek
már a Magyar Nemzeti Táncegyesülettel, a
Győri Nemzeti Színházban és Budapesten
a MÜPÁ-ban.
A hagyományőrző csoportnak nemcsak
múltja és jelene, de jövője is van. Jelenleg
több mint 50 kisiskolás és óvodás gyermek
adja az utánpótlást.
A Zengővárkonyi Hagyományőrző Művelődési Egyesület tevékenysége alapján a
hagyományőrző népi együttesek közé tartozik, népszokásokat, hagyományokat dolgoz fel koreografált formában. A táncosok
az eredeti zengővárkonyi táncokat, a lépőt,
a csárdást, a verbunkot és a karikázót mutatják be. Céljuk, hogy bemutatóik során
az autentikus helyi népművészetet ápolják,
terjesszék, életben tartsák. Ezekből a táncokból láthattunk ízelítőt a Szüreti bál előtt.

Az Országos Szlovák Önkormányzat minden évben más-más helyszínen rendezi meg az
országos szlovák nemzetiségi napot. Az idei Békéscsabán valósult meg. Láthattunk fejezeteket a békéscsabai szlovákok múltjából és jelenéből, részt vettünk az Ökumenikus
áhítaton az Evangélikus Kistemplomban, Nemzetiségünkért díjátadón, kulturális gálaműsoron, gasztronómiai bemutatón, szlovák bálon, ill. népművészeti vásáron. Önkormányzatunk is képviseltette magát a hazai szlovákság ünnepén 2018. júl. 7-8-án, a meghívásnak eleget tettünk, megtiszteltetés volt számunkra. Másnap körülhajóztuk a Bolza József
által az 1800-as évek elején alapított Szarvasi Arborétum fás gyűjteményét, mely ma 82
hektáron terül el a Kákafoki-holtág partján. A tartalmas és értékes programon való részvételt köszönjük.

Forrás: http://zengovarkony.hu/
http://www.zengovarkonyitanc.hu/

Krajczárné Száraz Erzsébet
VSZNÖ
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Boldogságórák az iskolában
Szeptember közepén az iskola tantestülete közös csapatépítő továbbképzésen
vett részt. A három napos akkreditált
képzés témája: A „boldogságórák” elméletének és módszertanának elsajátítása a pedagógusok és a diákok érzelmi
intelligenciájának valamint pozitív gondolkodásának fejlesztése érdekében.
Ez a cím egy újonnan induló programra
való felkészítést takar, melyben iskolánk
ettől a tanévtől vesz részt. Célja, hogy
megtanítsa a gyermekeknek azokat a
technikákat, melyekkel boldogan élhetik
meg a mindennapjaikat. A Prof. Dr. Bagdy
Emőke nevével fémjelzett kezdeményezés
immár négy éve indult, napjainkra egyre
több intézmény csatlakozik a pozitív pszichológia eredményeit felhasználó, felnőttek és gyermekek számára létrehozott
mozgalomhoz. A témakörök között szere-

Vértesszőlősi Dalegylet

pel a hála, a jó cselekedetek, az egészség,
az optimizmus, a fenntartható boldogság.
Mindezeket játékos formában, kreatív tevékenységek közben, élvezetes és izgalmas feladatokkal tarkítva viszi a gyerekek
közelébe. Pedagógusaink a tanórákba
becsempészve igyekeznek közelebb vinni
a témákat a gyerekekhez, két osztályban
pedig bevezető jelleggel indul a program:
a 2. osztályban Iványi Beáta, az 5. osztályban pedig Kutenics Szilvia csatlakozott a
módszerhez. A szükséges felszereléseket és taneszközöket, munkafüzeteket és
könyveket az S. C. Johnson Kft. ajánlotta
fel Zsombók László vezetésével. A Boldog
Iskola címet október 1-jén az Erkel Színházban tartandó ünnepségen adják majd
át iskolánknak. Bővebb információ: www.
boldogsagora.hu
Iványi Beáta
tanító

Tisztelt vértesszőlősi lakosok!
A Vértesszőlősi Általános Iskola a korábbi évekhez hasonlóan idén is papírgyűjtést
és elektronikai hulladékgyűjtést szervez az alábbi időpontokban:

PAPÍRGYŰJTÉS: október 8-án, hétfőn 14-17 óra között,
helyszíne: Tűzoltószertár
ELEKTRONIKAI HULLADÉK GYŰJTÉSE:
október 24-25. (szerda, csütörtök)
Ezeken a napokon a Templom utca 35. szám alatti üres telekre (az iskolától a főút
felé a 3. telek) várjuk a használaton kívüli, működésképtelen háztartási gépeket, elektronikai eszközöket (legkésőbb 25-én estig). A HULLADÉKOT HÁZTÓL/
CÍMRŐL NEM ÁLL MÓDUNKBAN ELSZÁLLÍTANI! A hűtőket kérjük, hogy kompresszorral együtt szíveskedjenek leadni, mert az iskolától csak így veszik át.
Az elszállításról az EU szabványnak megfelelően gondoskodunk.

Kérünk mindenkit, hogy a hulladékleadással védjük környezetünket
és támogassák iskolánkat! Köszönettel: iskolavezetés
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Március 21-én, a Közösségi Házban tartott alakuló megbeszélésen tíz – népdalokat, bordalokat, műdalokat kedvelő– férfi úgy döntött, hogy alakít egy
társaságot, ahol közösségben énekelhetnek, tanulhatnak.
Céljuk egy hagyományőrző férfikórus,
egy dalkör baráti összefogásból történő működtetése. Szeretnék az ismert és
kedvelt népdalokat, helyi pincenótákat,
magyar és szlovák énekeket, műdalokat
megtanulni, megőrizni, a közönséggel is
megismertetni. Dalkarunkba kevesen érkeztek kóruséneklési múlttal, a többséget
amatőr, közösségben énekelni szerető
férfiak alkotják. Mára a csoport létszáma

17 főre bővült. Csatlakozott hozzájuk Galgán Pista bácsi is, aki még tagja volt az
évtizedekkel korábban működött Vértes�szőlősi dalkörnek. A kórust, felkérés alapján, kezdetektől Kutenics Péterné (Szabó
Krisztina) ének-zene, népzenetanár vezeti, aki gyermekkora óta aktívan muzsikál.
A tatai Kenderke Barátai zenekar tagjaként is találkozhatunk vele különböző
rendezvényeken. A dalkörös próbák során népi furulyán, citerán és harmonikán
kíséri az éneket, Kutenics Péter klarinétozik. Heti rendszeres összejöveteleiken
– szerda 19.00 óra, Közösségi Ház –, jó
hangulatban bordalokat, katonanótákat,
Kossuth-nótákat énekelnek, ajtajuk nyitva
áll a csatlakozni kívánók számára.
9

Óvodai hírek
A szeptember leginkább a kiscsoportosok fogadásáról, beszoktatásáról, a
szeretetteljes, elfogadó légkör megteremtéséről szólt az óvodánkban. Ebben
a nevelési évben nemcsak a gyermekek
számára, hanem a felnőtteknek is: a
befogadás, beszokás, hozzászokás hónapja lett a szeptember. Munkánkat a
hónap elejétől megújult erővel végeztük.
Birtokba vettük az új óvodát, annak minden szépségével és ismeretlenségével
együtt. Szinte minden nap találkoztunk
megoldásra váró apró problémákkal, melyekkel a használatbavételkor szembesültünk. Ezúton köszönjük a javító szándékú
észrevételeket és a türelmet, az esetleges
kellemetlenségekért pedig kérjük szíves
megértésüket. Beköltözésünk óta folyamatosan érkeznek még tárgyi adományok.
Dr. Bogár István és családja a mozgásfejlesztés eszköztárát bővítette, valamint a
Cica csoport berendezését is támogatta.

Köszönjük még Bartal Marikának, Mérő
Évának, Posztovicsné Szűcs Ilonának az
intézmény működéséhez nyújtott támogatást. A csoportok berendezéséhez, családiassá tételéhez időközben hozzájárult
családok: Varga Vivien családja, Kiss Kincső Uzonka családja, Hajba Ármin és Máté
családja, Lohner Bence családja, Kovács
Krisztián családja (Nyuszi csoport), Kovács
Olivér családja (Maci csoport), Damjanovic
Petra családja (Katica csoport), Erős Jázmin és családja, Pászti Katalin (Cica csoport), Kriszt Kevin családja (Süni csoport)
Ezúton is köszönjük nekik!
A hónap folyamán sok érdekes esemény
színesítette még új és régi gyermekeink
napjait. Kirándultunk a helyi pincesorra,
ahol a szőlő feldolgozásának folyamatába
is betekinthettek a gyerekek. Persze finom
szőlővel is megkínáltak minket.

A nagycsoportosokkal a tájháznál részt vettünk a látványpréselésen. Segítettek a darálásban, majd a megpakolt présből kifolyó
finom musttal csillapítottuk szomjunkat.

A Cica csoport az óvodában rendezte meg
saját Szüreti felvonulását, amely remek
hangulatban telt. Nagy érdeklődéssel hallgatták „A szegény ember szőlője” című
mesét. Ezután szőlőt préseltek, megkóstolták az ebből készült mustot, majd az előző
nap aszalt szőlőszemeket. Mindenközben
népdalokat hallgattak, amelyre néhány
gyermek táncra is perdült. Ezután Szüreti felvonulást tartottak az intézményben,
meglátogatták a többi csoportot és megkínálták őket finom szőlővel.

Szerencsére az idő kegyes volt hozzánk,
így a faluban megrendezésre kerülő szüreti felvonuláson is részt vehettek a program iránt érdeklődő családok.Szeptember
Szent Mihály hava, a szüreti kavalkád után
a hónap utolsó hetében készültünk a már
több éve, Tájháznál megtartott vásárunkra.
Ezúton kívánok minden családnak boldog,
örömteli óvodás éveket az új óvodánkban,
valamint munkatársaimnak jó munkát, jó
egészséget ebben az új nevelési évben.
Seregélyes Erzsébet
intézményvezető helyettes
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A Tatabányai Múzeum ingyenes
rendezvényei októberben:
2018. október 8.
Őszi jeles napok. Védőszentek, néphagyomány
– A. Pál Gabriella előadása
2018. október 19.
1956–1986 Tatabánya – Celakovice – Léva
– kiállításmegnyitó
A programokról bővebb információ
a Tatabányai Múzeum Facebook oldalán.
Facebook.com/TatabanyaiMuzeum

Mazsorett Európa Bajnokság
A Vértesszőlősi Sportegyesület Mazsorett Szakosztálya ebben az évben is
részt vett a Nemzetközi Mazsorett-Sport
Szövetség által megrendezett Európa
Bajnokságon.
A horvátországi Opatija városa támogatásával idén XV. alkalommal került megrendezésre ez a rangos verseny. 8 ország
63 csapata tisztelte meg a szervezőket
produkciókkal. A közel 1000 versenyző
4 napos verseny keretében mutathatta be
tudását 2018. augusztus 22–26. között. Vértesszőlős 7 kategóriában indult. Ebben az
évben először a kadet csoport tagjai is versenyeztek tradicionális kategóriában és az
előkelő 5. helyezést érték el. A junior zászlós mini formációnk Európa Bajnoki címet
szerzett, míg a szeniorok a rendkívül erős
mezőnyben a 3. helyen végeztek. Tradicionális kategóriában a junior csapat a 2. he12

lyen végzett. Az egyik legerősebb kategória
a mix mini formáció volt, ahol a szeniorok az
5. helyen végeztek. Az improvizációs menettánc kategóriában egy bronz és egy
ezüst minősítéssel gazdagodott a csapat.
A csapat tagjai: Käszmann Bernadett,
Batta Krisztina, Galgán Dorka, Szalay Katalin, Veisz Helga, Galgán Mara, Mozsár Dorina, Kotra Dóra, Kalmár Lilla, Balogh Lilla,
Wéber Panka, Kalmár Dorka, Tamás Ivett,
Darvasi Dóra, Darvasi Vivien, Csaplár Hanna, Papp Gréta. Gratulálunk az elért eredményekhez!
2018. október 7-től új kezdő csoport indul. Várunk minden olyan kedves jelentkezőt, aki kedvet érez egy kis tánchoz, mozgáshoz és szeretne egy jó közösséghez
tartozni.
Ezúton köszönjük Vértesszőlős Község
Önkormányzatának a szakosztálynak adományozott Vértesszőlősért Emlékplakettet.
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Hulladékudvarok
Tájékoztató
NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. hulladékudvarai
(Tatabánya, Búzavirág út 7860/1 hrsz. és 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:

A Vértesszőlősi Sportegyesület
Mazsorett Szakosztálya
2018. október 7-től új kezdő csoportot indít.
Várunk minden olyan kedves jelentkezőt,
aki kedvet érez egy kis tánchoz, mozgáshoz
és szeretne egy jó közösséghez tartozni.
További információ:
Pappné Bedei Sarolta
06 30 411 57 99-es telefonszámon
vagy a bedei.sarolta@gmail.com e-mail címen.
Szeretettel várunk mindenkit!!!

14

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 12:00-től 18:00-ig és Csütörtök 09:00-től 15:00-ig, Szombat: 13:00-tól 16:00-ig
Hétfő, Kedd, Péntek, Vasárnap és Ünnepnapokon zárva.

Tatabánya, Búzavirág úti Lakossági hulladékudvar esetén:



Kedd 12:00-től 18:00-ig és Péntek 09:00-től 15:00-ig, Szombat 8:00-tól 14:00-ig
Hétfő, Szerda, Csütörtök, 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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Polgármesteri Hivatal
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!

A természet csodája
– az ember felelőtlensége
Karitatív hegymászás a Mont Blanc csúcsára!

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!
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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.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt
természetjáró szakosztályunk szervezte előadásra,
amelyen TÖRÖK BENCE a Mont Blanc túrájáról
tart videóval, képekkel illusztrált élménydús előadást.
Időpont: október 18. csütörtök 18.00 óra
Helyszín: Közösségi Ház
Az előadás után szakosztályunk óvoda részére tett felajánlása,
és az ezzel kapcsolatos októberi túránk is ismertetésre kerül.

Az előadások befejezése
után kisebb vendéglátással
fogadjuk a megjelenteket.
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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 mindet.
Amikor egy kedves barátom, Zichó Viktor
megkereset, hogy expedíciót szervez a Mont
Blanc csúcsára azzal a céllal, hogy a tőlünk
telhető legjobban megtszztsuk a hegyet a
turisták által fennhagyot hulladéktól, ehhez
hasonló gondolatok futotak át a fejemen.
Természetesen habozás nélkül elfogadtam a
meghívást. Végül tzenkét lelkes résztvevővel
indultunk neki az útnak augusztus végén –
kető két fős stoppos csapat, illetve két autó
nyolc fővel. Viktor prof fotós, az expedícióról pedig egy rövidflmet készít, mellyel célja,
hogy bemutassa a hegymászás esszenciáját,
portrét adjon önmagunkról, és ráirányítsa a
néző fgyelmét a szemetelés fontos kérdésére.
A csapat még aznap este megérkezet a
hegy lábához, Chamonixba. Az időjárás előrejelzések alapos átböngészése után megszületet a végleges útterv is – az expedíciónak
szerda délig fel kell érnie a 4200 méter fölöt
elhelyezkedő Vallot menedékházba, mert
szerda délután vihar lesz, csütörtök délelőt
viszont szeles, de napos idő, ablak a csúcstámadáshoz. Ennek megfelelően haladt a
csapat, éjszakázva 2000 és 3000 méter felet,
hogy a szervezet megszokhassa a magasság
okozta változásokat. Utunk során már feltűnő
volt, hogy mi voltunk egyedül, akik a hegy lábából indulva, a teljes felszerelésüket cipelve,
sátrazva vágtak neki a hegynek. Mindenki
más kihasználta a kiépítet kisvasútvonalat,
ami egészen 2300 méteres magasságig elviszi az embereket, majd ezután a hütékben
éjszakáztak, és hegyivezető segítségével indultak neki a csúcsnak, hogy csak minimális
felszerelést kelljen vinniük. Sokakat látunk
20 literes hátzsákokkal, ez egy iskolatáská-
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nak felel meg. Összehasonlításképpen a mi
hátzsákjaink 60-70 literesek voltak, és 20-25
kilogrammot nyomtak.
Miután egy délutánt pihenéssel töltötünk,
hajnalban szerencsésen átkeltünk a reteget
Grand Couloir-on. Ez a kevesebb, mint 50
méter az útvonal legveszélyesebb szakasza
– a Couloir ugyanis egy olyan része a hegyoldalnak, ami folyamatosan önt magából a nem
ritkán méteres sziklákat. A kőzuhatagok közöt
kis szüneteket kell kifgyelni, és amilyen gyorsan csak lehet, átkelni a kitet, egy bakancsnyomni folyosón. A csapatot a hegy átengedte
a szakaszon, így folytathatuk utunkat. Ezután
sziklamászás következet, csaknem 600 métert emelkedve a Gouter házhoz jutotunk. Ez
a menedékház 3835 méteres magasságban
helyezkedik el, a hegy utolsó „hütéje” a csúcs
előt. 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 fölöt tlos sátorozni. Hivatalosan a fentebb
említet Vallot házban sem szabad maradni, az
csak menedékházként szolgál, vész esetére.
A gond viszont ezzel a hozzáállással az, hogy
a hegy szennyezetségét 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 othagyja, mert levinni nem az ő feladata, sokat fzet
a túráért – emiat találtunk hátzsáknyi méretű
szemeteszacskókat kővel lesúlyozva, hogy ne
vigye el a szél. Rossz esetben pedig egyszerűen eldobja, és sajnos erre is rengeteg példát
látunk. A Gouter házban megszállók nagy része inkább turistazpus, így a korlátozással hiába lesz kevesebb ember a hegyen, a természet
rombolása folyamatos marad.

Sajnos az üzlet sok mindent felülír – a hegyivezetőknek és a hüték fenntartóinak is az az érdeke, hogy a súlyos pénzeket kifzető vendégek
érezzenek 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 fordítotak vissza, de így is, az, hogy sátorral vagyunk,
nem szállunk meg a Gouterben, és a Vallotban
húzzuk ki a vihart, mind-mind tabu beszédtémának számítotak. A Gouter után felcsatoltuk
a hágóvasakat, elővetük a jégcsákányokat, és
folytatuk utunkat a hómezőkön. Innen csak
ezekkel a kellékekkel lehet haladni, csak jég és
hó van mindenüt. A Vallot házat végül a csapat
úgy érte el, hogy kapot a viharból körülbelül fél
órát. Maga a ház csak egy fémbódé, mindenféle szigetelés nélkül, ténylegesen csak vész
esetére fenntartot menedékház. It vártunk, és
szorítotunk Viktoréknak – keten ugyanis más
úton közelíteték meg a házat. Ők végül több,
mint másfél órát töltötek a viharban, mire megérkeztek. Pet és Viktor tapasztalata és lélekjelenléte életmentőnek bizonyult. A viharban
60-70 km/h sebességgel fújt a szél, és jeges
dara zuhogot, a látótávolság alig volt egy méter. Ilyen körülmények közöt megtenni ekkora
távolságot jégvermek, hóhidak közöt emberfelet teljesítmény, és még tetőzi, hogy két német
hegymászót is elvezetek a házba – segítségük
nélkül valószínűleg eltévedtek volna, ami 4000
méter felet könnyen lehet végzetes. A csapat
még két orosz kollégáért is izgulhatot, akik a
vihar előt fél órával indultak csúcstámadásra.
A hegyimentők már felhívták a Vallot házat
(van egy beépítet 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 okozot azzal, hogy úgy csapkodta
a menedékházat, mintha egy óriás rázná dühösen, illetve az, hogy még a két méterre lévő
mellékhelységre is biztosítókötéllel jártunk. Éjszakára lecsillapodot 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 miat a lavinaveszélyre nagyon fgyelnünk kellet, de más extrém probléma nem látszot, így felkészültünk,

és nekivágtunk a csúcstámadásnak. A hegy
természetesen nem adta magát könnyen, sokszor félelmetes volt látni a hóhidak mellet és
alat lévő repedéseket – ezek nem ritkán 50-60
méteres mélységet rejtenek – illetve sok esetben kellet a hegygerincen egy bakancsnyomnyi vonalon haladni, amikor mindkét oldalon
60-70 fokos szögben tartot lefelé a hegyoldal.
Két és fél órás mászás után elértük a csúcsot,
és boldogan feszítetem ki a Vértesszőlős zászlót. Lefelé a csapat egyik része a Vallot házat
takarítota ki, a gyorsabban haladó szakasz
pedig a Tete Rousse gleccser alat lévő alaptábort tszztota meg. Természetesen útközben is
minden szemetet felszedtünk. Egy éjszaka pihenés után ereszkedtünk tovább, és kora délután le is értünk Chamonixba, illetve elvitük a
szemetet a nagy utcai szelekzv kukákba. Nagy
örömmel etünk meg egy pizzát, élveztük, hogy
az alapanyagokat nem mi cipeltük magunkkal,
nem gleccservizet kell forralnunk hozzá, és
nem gázfőzőn elkészítet instant tésztát kell valahogy ízesítenünk. Ezután még másfél napot
töltötünk a városban, és nekivágtunk a hazaútnak. Sok kritka éri a mi generációnkat. A mi
csapatunk is újgenerációs fatalokból állt, 18
évestől 27 évesig terjedt a skála. Természetesen ennek megfelelően vagyunk mindannyian
bolondok – volt hátzsák, amiből hat hosszú
baget állt ki az egész felfelé vezető úton. Volt
a csúcson műanyag játékmalaccal történő
elröfögése a dallas flmzenéjének. Borzasztó,
90-es évek beli popzenék ordítatása chamonixban, ahogy áthaladt a két autó. Egylábon
ugrálva táncolás a hátzsákokkal a hátunkon,
amikor elhaladt melletünk 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 elcsúftása.
Egyszerűen úgy gondolják, hogy a természet
értékeire sokkal jobban kellene vigyázni, és
pontosan úgy meghagyni azt, ahogy nekünk
megadatot látni és megélni.
Véleményem szerint talán ez lenne a legfontosabb: a természetet eredet állapotában kell
hagyni és csodálni, és mindent meg kell tenni,
hogy ne szennyezzük be, így az utánunk következőknek is lesz lehetőségük látni azt. Nagy
köszönetel tartozunk a Vértesszőlősi Önkormányzatnak, amiért támogata az expedíciót.
Török Bence
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BAKANCS-túra
Gyertek velünk túrázni!
Túra címe: ÓVODAI TALP-ÖSVÉNYHEZ
TALP ALÁ VALÓ ANYAGOK GYŰJTÉSE

https://sokszinuvidek.24.hu
http://awolf.hu/utazas/mezitlabas-park

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

Indulás:

2018. október 27. szombat 09.00 óra

Találkozó:

Tájház előtt 8.45-kor

Útvonal: a túraszakosztály facebook oldalán, a Bakancslista - Természetjáró csoportban
jelezzük majd.
Tervezet:

Túra táv: kb. 5-10 km
Időtartam: kb. 5 óra
Túra nehézségi foka: könnyű
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

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.

