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Hogy kezdődött, hogy magaslatok felé 
vették az irányt?

2016-ban Németh Norbi barátunk által 
jött be az életünkbe időtöltésként a túrázás. 
Legelőször az ausztriai Hochschwabon túráz-
tunk, ahol még nem volt felszerelésünk, de 
még túrabakancsunk sem. Teremcipőben és 
futócipőben vágtunk neki a 2000 méter fe-
letti csúcsnak. Csapatunk 2017-ben alakult, 
akkor a Szlovénia legmagasabb hegyével a 
Triglavval (2864 m) kezdtünk. Akkor fogal-
mazódott meg bennünk a célkitűzés, hogy az 
európai országok legmagasabb pontjait sze-
retnénk megmászni. 2018-ban az ausztriai, 
3000 méter feletti Grossvenedigerrel (3666 
m) folytattuk, ami a túravezetőnk ajánlására 
belépő volt Ausztria legmagasabb csúcsához, 
a Grossglocknerhez (3798 m) 2019-ben. Erre 
azért volt szükség, mert akkor még nem vol-
tunk gleccseren, vagyis összetömörödött jég-
en vagy friss havon, ahol össze vannak kötve 
az emberek. Ötösével voltunk, 2-3 m-es tá-
volságban rögzítve egymáshoz, mivel nem 
lehet tudni, mi van alattad, ha beszakadsz, a 
többiek ki tudnak húzni. 
2020-ban másztuk meg Németország legma-
gasabb hegycsúcsát a Zugspiztét (2962 m), 
majd ezt követte 2021-ben egy dupla mászás, 
tehát egymás után két csúcsot is meghódí-
tottunk, a Gerlachfalvi-csúcsot (2655 m) 
Szlovákia, a Magas-Tátra és egyben az egész 
Kárpátok legmagasabb csúcsát, és a lengyel 

tökéletes. Másnap reggel 7 órai kelés után 
megnéztük az időjárást, mert a hegymászás 
nagyban függ attól, milyen az idő. Általában 
jobb délelőtt csúcsot mászni vagy csúcsot 
hódítani, és minél előbb lejönni, mert minél 
magasabban vagy, annál hamarabb kialakul-
hatnak viharok, és nem túl szerencsés fent 
maradni.  A túráinkat is ezért szoktuk több 
naposra szervezni, ha az idő nem engedné 
meg a mászást. 
A Bobotov Kuk hegycsúcs a Durmitor Nem-
zeti Park területén található, a Durmitor 
hegység legmagasabb csúcsa a maga 2523 
méteres tengerszint feletti magasságával. 
A hegy lábánál egy parkolóban tettük le az 
autót. Tiszta, rendezett környezet fogadott 
minket, mivel nemzeti parkról van szó, sze-
metesek csak itt lent voltak, illetve, ami még 
más volt Ausztriához és Németországhoz ké-
pest, hogy itt a hegyen nem voltak vendéglá-
tóhelyek, hütték. A mászást 9 óra körül kezd-
tük meg. Tájékozódtunk a nehézségi fokról 
korábban, itt nem volt kötelező, és nem is 
volt szükségünk túravezetőre, a megszokott 
turistajelzéseket nézve tájékozódtunk, és le-
töltöttük a térképet telefonra. Nem körtúrát 
terveztünk, tehát, ahol felmentünk, ott is 
jöttünk le.
A hegyeknél nem a magasság a mérvadó a 
mászás tekintetében, hanem hogy mennyire 
technikás. A Bobotov kuk nem magas hegy, 
ellenben meredek. Nem mondható nehéz-
nek, nem voltak kitett részek, tehát ha lené-

Rysy-t, más néven Tengerszem-csúcsot (2501 
m). Itt tapasztaltuk meg, milyen dupla csú-
csot mászni egymást követően. Nagyon oda 
kell fi gyelni, ne sérüljön le az ember, vagy a 
lábát ne törje ki a bakancs, ne égjen le a na-
pon.

Nemrég érkeztek haza szintén egy kettős 
mászásból. Mely csúcsokat hódították 
meg?

Egy adott túrán mindig kitaláljuk a követke-
ző túra célpontját. Már tavaly tudtuk, idén 
Montenegró és Bosznia-Hercegovina felé 
vesszük az irányt. Logikus, előre összeállított 
útvonal volt.  A Bobotov kuk és a Maglić csú-
csokon lobogott idén a Csorna feliratú ma-
gyar zászló.
Csütörtökön reggel 6 órakor indultunk 
autóval Szabó János, Németh Norbert, Ha-
vasi Ádám és én. 12 órás úttal értük el Mon-
tenegrót Szerbián keresztül. Ezekben a bal-
káni országokban még nem jártam. 
Kisebb határátkelőkön mentünk át, ahol az 
útviszonyok nagyon rosszak voltak, de sze-
rencsénk volt, könnyen átjutottunk. Szer-
biában megkérdezték tőlünk, van-e nálunk 
fegyver, drog. Mi biztosítottuk őket arról, 
csak sör van nálunk.
Esti órákban érkeztünk meg a szállásunkra, 
10-12 km-re a hegytől. Kiránduló övezetben 
sikerült házat foglalni, ami aktív pihenésre 
vágyóknak, túrázóknak, kerékpározóknak 
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Szerző: Vámos Annamária

A Rábaközi Hiking Team egy barátokból, kollégákból álló csapat, Szabó János, 
Kóczán Balázs, Böröczki Ádám, Németh Norbert és Véghelyi Patrik, akik Európa 
országainak csúcsait szeretnék meghódítani, kezdve először a Magyarországhoz kö-
zeli országokkal. Minden évben megcéloznak egy magaslatot és büszkén tartják fel 
a tetején a magyar zászlót. Montenegróból és Bosznia-Hercegovinából tértek haza 
nemrég.
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zünk, nem mélységet vagy hasadékot látunk. 
Volt drótkötél rögzítve a sziklába, de ezek 
csak kapaszkodóként szolgáltak, hegymászó 
felszerelésre sem volt szükség. Túrabottal 
mentünk, több pihenőt tartottunk. Mindig 
sok folyadékot viszünk fel magunkkal, a há-
tizsákunk 5-8 kg-ot tesz ki. 
Már láttuk a csúcsot, amikor szintben lefe-
le kellett ereszkednünk egy kisebb völgybe, 
ahol összegyűlt a víz a hóolvadásból és egy 
kisebb, hideg vizű tavacska várt minket. A 
csúcsmászás után visszafele tartva belemen-
tünk térdig, megmosakodtunk, felfrissítet-
tük magunkat. Az optimális hőmérséklet 
mászáshoz 10-15 °C. Itt 24-25 °C volt, ami 
a mászáshoz már túl meleg. Nagyon erős 
ilyenkor az UV sugárzás, ha fúj a szél, nem 
is érezni, tehát a naptej, fényvédő használata 
elengedhetetlen. Már szenvedtem el így égé-
si sérüléseket.
Ahogy a Bobotov kukról lejöttünk, 120 
km –t utaztunk, hogy elérjük Boszniát. 
Ide is este érkeztünk. Egy nagyon keskeny 
hídon át vezetett az út a határhoz. Ezen a 
részen a korábban dúló háborúzások mi-
att nem célszerű elhagyni a kijelölt útvo-
nalakat, mert lehetnek aknák a föld alatt. 
Valamint vannak mérgeskígyók és feke-
teözvegyek, vagyis mérgespókok arrafelé. 
A Maglić a Dinári-hegységben Bosz-
nia-Hercegovina délkeleti felében, a 
montenegrói határ közelében fekszik 
2386 méteres tengerszint feletti magassá-
gával az ország legmagasabb hegycsúcsa.
Két éjszakát töltöttünk a szálláson, majd 15 
kilométert meglehetősen rossz úton mentünk 
fel a hegy lábánál lévő parkolóig, ahonnan a 
túrát indítottuk. Nagyon meredek és gyorsan 
teljesítendő szakasz volt. Körtúrát terveztünk, 
tehát másik úton mentünk le, mint ahol fel-
másztunk. Sok turista volt, de a hegyre ke-
vesen mentek fel, mert amiért ide látogatnak 
az a túraútvonal, ami átvezet Montenegróba, 
ahol található a szív formájáról ismert Trno-
vacko-tó. 
Nagyon jó, rövidnadrágos idő volt az ele-
jén. 2 óra alatt értünk fel, és a végső sza-
kaszon via ferrátás rész is volt. A vasalt út 
előtt felvettük a felszerelést, karabinerrel, 
beülővel, energiaelnyelővel biztosítottuk 
ki magunkat, hogy fel tudjunk mászni. 
Amikor felértünk sajnos elromlott az idő, 
dörgött az ég, és a távolban láttuk, hogy 
esik az eső. A hegycsúcsokon legtöbbször 
kereszttel találkozik a hegymászó, de Szlo-
véniában kúp alakú építmény volt, amibe 
be is lehetett menni, Montenegróban egy 
nagy kőre írták rá a magasságot, itt pedig 
egy körbeforgatható, vasból készült zászló-
rúd, és azon szintén fém zászló volt, amin 
Szerbia zászlajának a színei voltak festve. A 
csúcson annyit tudtunk fent lenni, hogy 
felvettük a pulóvert, zászlóval képet készí-
tettünk, aztán elkezdett dörögni. A vihar 
közeledett, akkor ott azt láttuk, hogy baj 

lehet, ahogy tudunk, el kell indulni lefelé. 
Nagy eső nem kapott el minket, inkább a 
dörgés tartott ki sokáig. Hütte itt sem volt, 
sőt nincs fent menedékház sem. A lefele ve-
zető út nagyon földes, kavicsos volt, ahogy 
lépdeltünk lefele, a kövek csúsztak egymá-
son, és vele a lábunk is. A második mászá-
son ezt már nehezen bírtuk. Leértünk egy 
erdős részre és a szív alakú tóhoz, amit meg 
kellett kerülnünk. Kiderült, hogy ezzel a 
leereszkedéssel átsétáltunk Montenegróba, 
ahol egy idős bácsi várt minket egy lábas-
sal, és fejenként 1 euro vámot szedett. A 
parkolóig 6,5 kilométer volt még előttünk, 
és így visszasétáltunk Boszniába. A hegyi 
utakat használják a helyiek szállításra is. 
Láttunk egy embert, aki két öszvérrel hátu-
kon nagy, tömött csomagokkal megpakol-
va szállította az árut a montenegrói részhez, 
mert oda kocsival nem lehet lemenni.

Megszületett a terv, hova mennek jövőre?

Jövőre, ha minden jól megy, Romániába sze-
retnénk menni. 

Hogy edzenek, készülnek fel a csúcsok 
meghódítására? 

Norbi testneveléstanár, Balázs és én járunk 
focizni, biciklizni. Sportos életmódot folyta-
tunk mindannyian.
Mindig a nyári hónapokra tervezzük a nem-
zetközi mászásokat, hogy mindenkinek meg-
felelő legyen az időpont. Télen, februárban 
voltunk Ausztriában a Schneebergen (2076 
m) egy hótalpas túrán. Ezt a hegyet nagyon 
szeretjük, mert közel van, 2000 méter feletti, 
és sok útvonal van, amin fel lehet menni, így 
edzésnek kiváló. 
Májusban a Rax hegységben másztuk meg a 
Hans von Haidsteig (1783 m) végig kitett via 
ferrátáját.
Az ukrán-szlovák határ közelében, az  
Aggteleki Nemzeti Park kezelésében álló 
Megyer-hegyi tengerszemhez májusban 
látogattunk el. Ez egy igazi természeti 
csoda. Körben a sziklafalakon másztunk a 
via ferrátán, ahol több nehézségű útvonal 
élvezhető.  A-F jelzésig terjednek a nehéz-
ségi fokok, szakaszonként különböző. Az 
A, B könnyű, a C, D kellemesen elfáradsz, 
de lehetnek benne csavarok. Az E, F már 
nehezebb, jó fizikumú, gyakorlott emberek 
csinálják meg. Végig látod magad előtt, 
hogy mi vár a rövid pályákon. Az E nehéz-
ségi fokot Böröczki Ádám megcsinálta.
A Megyer-hegyi pályán az első részen 
felhívták a mászók figyelmét, hogy ha 
belezuhanna valaki, akkor mentésre van 
szükség. Nyilván nem esnénk le, mert 
megfog az energiaelnyelő, de visszamászni 
onnan nem lehet. Nekünk ilyenben nem 
volt részünk, mert tudni kell, hogy fizi-
kumra ki mit tud megcsinálni.

Baleset esetén mi a teendő?

Szerencsére, balesetünk még soha nem 
volt hegymászás közben, de mindig kö-
tünk autós és egyéni, extrém biztosítást 
a postán, ahol már mindenki ismer ben-
nünket, tudják, hogy miért megyünk, és 
nagyon segítőkészek. Innen is köszönet a 
posta dolgozóinak is. 

Úgy tudom, vannak támogatóik is.

Igen, 2020 óta vannak csornai támogató-
ink, aminek nagyon örülünk. Szeretnénk 
nekik köszönetet mondani. Hálásak va-
gyunk a Roland Trafik Csorna Vasútál-
lomásnak, a Csafi Guminak, a Kristóf 
autóháznak, Kevill Műszakiboltnak, Rá-
babrill Optikának, Y-Csapágy Kft.-nek, 
és a rabakoz.hu-nak. Csináltattunk a Rá-
baköz Hiking Teamnek pulóvert, amin 
a szponzoraink logói, nevei, és Böröczki 
Ádám tervezte logónk szerepel. Idén csi-
náltattunk matricákat szintén a logónkkal 
ellátva. Viszünk a hegyekre 3-4 darabot, 
és ragasztunk azokra az oszlopokra, lá-
dákra, amiken mások jeleit is látjuk, ezzel 
is jelezve, hogy ott jártunk.

Milyen érzés a hegymászás? Mit ad ez a 
sport?

Kizökkent a komfortzónából, a páromon 
kívül jó itt hagyni mindent kicsit. Az au-
tóutat végig beszélgetéssel töltjük. A tú-
ráink nem a pihenésről szólnak, inkább 
a sportról és a hobbiról, a kihívásról és a 
teljesítményről. Egyszerűen nem lehet 
megunni.
A fényképeken látható mosolyok mögött 
ott a fáradság, hogy mi mindent kell meg-
tenni ahhoz, hogy felmehessünk egy-egy 
csúcsra. Szabó Jani mondta egy interjú-
ban és nagyon igaza van, hogy amikor 
felérsz, akkor félúton vagy. Annyi energiát 
kell beletenni a mászásba, hogy le is tudjál 
jönni onnan. 

Az itthoniak hogy viselik? –intéztem kér-
désemet Patrik párjához.

Az elején nehezebben viseltem, aztán lát-
tam, nem merészek, vigyáznak magukra, 
megszerveznek körültekintően mindent. 
Aztán pedig imádkozunk, várjuk haza 
őket. 

Köszönöm a beszélgetést! Még nagyon 
sok csúcsmászást kívánok erőben, egész-
ségben az egész csapatnak!

A csapat facebook oldalán figyelemmel le-
het kísérni a Rábaközi Hiking Team túráit 
csodás képekben.



4

RÁBAKÖZ SZÍVE

Rábaköz szíve magazin - info@rabakozszive.hu



RÁBAKÖZ SZÍVE

25Rábaköz szíve magazin - info@rabakozszive.hu 5



6 Rábaköz szíve magazin - info@rabakozszive.hu



RÁBAKÖZ SZÍVE

27Rábaköz szíve magazin - info@rabakozszive.hu 7

Bankkártya és PAYPASS elfogadó hely

NYÁRI ÉS NÉGYÉVSZAKOS

GUMIK, LEMEZ 

ÉS ALUFELNIK

nagy választékban 

kaphatók! 

Érdeklődjön szervizünkben

KOVÁCS BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Székhely: 9323 Jobaháza, Vasút u. 9. Iroda: 9300 Csorna, Erzsébet Királyné u. 1. I.emelet/9. 

• email: kovacsbau@kovacsbaukft.hu. • honlap: www.kovacsbaukft.hu

Meglévő óvoda bővítése Enese községben generálkivitelezési munkái
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Telefon/Fax +36-96/314-406, Mobil: 30/827-1813

Weboldal http://www.hunroadkft.hu/

Idén harmadik alkalommal került megren-
dezésre a Pannon-Víz Zrt. kedvelt horgász-
versenye dolgozói és családtagjaik körében. 
Ebben az évben egy új helyszínen, Bősár-
kány határában mérettették meg magukat 
horgászaink egy jó hangulatú pecázás kere-
tében. A verseny nem mindennapi módon 
indult, hiszen az időjárási tényezők nehe-
zítő körülményt jelentettek a versenyzők 
számára. De az igazán elhivatott horgászo-
kat még a szakadó eső sem tántorította el 
attól, hogy szeretett időtöltésüknek éljenek 
és elinduljanak a versenyen.

A reggeli megnyitót követően 11 induló 
ült ki viszontagságos időben a tó partjára, 
köztük egy hölgy versenyzővel. A 4 óra 
alatt horgászaink több mint 140 kilog-
ramm halat akasztottak horogra, közte 
pontyot, afrikai harcsát és compót is.

A versenyt közös ebéd és eredményhir-
detés zárta. A díjátadón Lipovics János a  
Kapuvár-Csorna Üzemmérnökség veze-
tője, Társaságunk főmérnöke és Márkus  
Tibor a Csornai Szennyvíztelep munkatársa 
adták át a díjakat a dobogós versenyzőknek.
Az első helyezést 38,2 kilogrammal Bozsó-
ky Attila munkatársunk nyerte el, aki fity-

tyet hányva az idő-
járásra, elsők között 
ült ki a víz partjára. 
A második helyezést 
21,48 kilogrammal 
Nagy Imre, a harma-
dik helyezést 18,8 ki-
logrammal Mészáros 
Áron nyerte.

Ezúton is gratulá-
lunk nyerteseinknek 
és a többi indulónak 
is köszönjük részvé-
telét, akiket még az 
időjárás sem tántorí-
tott el attól, hogy ho-
rogra akasszák a nagy 
halakat és együtt 
töltsék velünk ezt a 
napot! 
Akik nem tudtak 
részt venni a Pan-
non-Víz Zrt. III hor-
gászversenyén, azok a 
következő fordulón 
velünk tarthatnak!

Horgászversenyt szervezett a Pannon-Víz Zrt.
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SWIETELSKY Magyarország Kft.  

Útépítési üzletág

Csornai Főmérnökség  

9300 Csorna, Vasutas u. 9.

info@swietelsky.hu

www.swietelsky.hu

+36 96 261 010 




