Előszó
Az előző – az egyesület 50 éves jubileumára kiadott – emlékkönyv óta eltelt újabb 10
esztendő. Ez egy ember életében ugyan nem mondható túl soknak, de az egyesület
tagságának életkorát tekintve sajnos meg kell állapítanunk, hogy nem lettünk fiatalabbak.
A tagjaink átlag életkora bizony már túllépte a nyugdíjas kort. Ez meglátszik a
túrafüzetünkben is. Tíz évvel ezelőtt még jóval hosszabbak voltak a kiírt túráink.
Azóta változott a tagság összetétele, sokan sajnos már nem érhették meg ezt az
évfordulót. Változott a túravezetőink összetétele is és teljesen kicserélődött az elnökség.
Szerencsére az elmúlt évtizedben is voltak olyan önkéntes tagtársaink, akik szabadidejük
egy részét arra fordították, hogy az egyesület feladatait ellenszolgáltatás nélkül ellátták.
Vezették a kiírt túrákat, autóbuszos utakat szerveztek, valamint ellátták az elnökségi és
bizottsági feladatokat. Köszönet illeti meg őket. Arra biztatunk mindenkit, hogy a
jövőben is vegyen részt aktívan az egyesületünk munkájában.
Visszatekintve elmondhatjuk, hogy sikeres volt az elmúlt tíz év. Sok szép élménnyel
gazdagodtunk. Sokat túráztunk a közeli és távolabbi hegyeinkben, részt vettünk
teljesítmény túrákon és segítettük azok lebonyolítását is. Sok szép helyet felkerestünk
itthon és külföldön egyaránt. Közben ne feledkezünk meg arról sem, hogy sok
munkatúra keretében szépen rendben tartottuk a Turista Emlékparkot, amit közben
felvettek a Városi Értéktárba és a Megyei Értéktárba.
Köszönjük mindenkinek a munkáját, aki bármilyen módon részt vett az egyesület
munkájában, akik nagyon sok időt fordítottak a szabadidejükből arra, hogy autóbuszos
utakat szervezzenek nekünk, vezették a kiírt túráinkat és gondot viseltek az Emlékparkra,
valamint ellátták az egyesület adminisztratív feladatait.
Külön köszönet Csonka Ilonának, aki összegyűjtötte a tíz év történéseit, valamint
Kiskun Magdolnának, aki az autóbuszos utak részletes kidolgozását végezte el.
Mindenkinek kívánunk hosszú életet jó egészségben, sok szép túrát, utazást és egyéb
élményeket az elkövetkező évekre.
Harsányi József
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2011. évi eseményei
Az Egyesület elnöksége:
Elnök: Szemánné Máté Katalin
Elnökhelyettes: Kiskun Magdolna
Titkár: Bereczki Dániel
Elnökségi tagok: Gombár Lászlóné, Kisszely Papp Ferencné, Sum Anna, Szemán László, Váradi
Zsófia
Taglétszámunk: 210 fő
Túravezetők száma: 35 fő
Pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Civil Alap által kiírt működési költséget támogató
pályázatra, de nem nyertünk.
Köszönjük a Személyi Jövedelemadó 1%-ból befolyt összeget, mely 234.773 Ft volt.
2011. június elején Sum Anna vezetésével, Nordic Walking klub létesült egyesületünkön belül.
Ami különbözik a hagyományos túrázástól, a legnagyobb előnye a terhelés eloszlása, míg eddig
csak a lábainkat terheltük, ezzel megmozgatjuk a felsőtestrészünket is.
Eredményeink a számok tükrében:
Túranapok
száma
Gyalogtúrák
256
Magashegyi túra
14
Vízitúra:
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Résztvevők
száma
2301 fő
15 fő
17 fő

Megtett km.
kalauzidő/ó
3659,2 km
43óra 15 perc

Szintemelkedés
91663 m
7030m emelk,
5420m csökk.

13 km

Egyesületünkben elért egyéni eredmények a pontok tükrében: 1000 pont feletti
teljesítmények.
1. Váradi Zsófia
3656,9 pont
2. Kalászi István
1683,6 pont
3. Sum Anna
1679,9 pont
4. Kiskun Magdolna
1490,1, pont
5. Dr. Kocsis Edit
1084,8 pont
6. ifj. Kovács Béla
1041,9 pont
7. Gombár Lászlóné
1041 pont
8. Bereczki Dánielné
1014 pont
Nordic Walking csapatunk, is eredményesen működött.
Túrázói minősítések:
Kiváló minősítést ért el: 2. alkalommal: ifj. Kovács Béla.
Arany fokozatot ért el: Bereczki Dániel, Bereczki Dánielné.
Ezüst fokozatot ért el: Dr. Kocsis Edit, Pogány Sándorné.
Bronz fokozatot ért el: Hronyecz József, Kerekes Miklósné, Dr. Királyné Papp Katalin.
B.-A.-Z. megye teljesítménytúrázója címet értek el: (25 km): Czeglédi Tibor, Sum Anna, Váradi
Zsófia.
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Országos kéktúra mozgalmat teljesítette: Kisszely-Papp Ferencné.
Öt kápolna Somlón túramozgalmat teljesítették: Fodor Gyula, Kiskun Magdolna, Sum Anna,
Váradi Zsófia.
Munkatúra: Az évben is eredményesen hajtottuk végre a munkatúrákat.
Teljesítménytúrákon is részt vettünk: Barcika, Vitézlő, Népek Tavasza, Tokaji bortúrákon.
„50 éves az MHTE” jelvényszerző mozgalmat teljesítették:
Bereczki Dániel id., Bereczki Dániel, Bereczki Dánielné, Fodor Gyula, Gombár Lászlóné, Keresné
Szűcs Katalin, Kiskun Magdolna, Kisszely Papp Ferencné, Kondrát István, Kovács Béla, Szabó
János, Varga Jánosné, Varga Lászlóné, Váradi Zsófia, Zsigmond Dánielné.
Az országos vasutasok által rendezett szellemi vetélkedőkön eredményesen szerepeltünk. A
csapat állandó tagjai Gombár Lászlóné, Kiskun Magdolna, Sum Anna, Váradi Zsófia.
Egyesületünk néhány tagja a megyei madárgyűrűző tábornak is rendszeres segítői voltak:
Szemánné Máté Katalin, Szemán László, Bereczki Dánielné, Bereczki Dániel.
Kiemelkedő túráink, eseményeink:
Január 8. Megyei Évadnyitó túra, Ferenczi Lajos emléktúra, a Turista emlékparkban,
Túravezető:
László.

Kesik

Szemánné Máté Katalin
elnök asszony üdvözli a
megjelent turistákat.
Bernáth Mariette pedig
ismertette az
elkövetkező év
feladatait, majd
megnyitotta a turista
évet.

Január 16. 50 éves a Miskolci HTE túramozgalom, túravezető: Kiskun Magdolna.
Február 25. éves Jubileumi Közgyűlés
Az elnök asszony Jubileumi megemlékezést tartott.
Itt ünnepeltük egyesületünk 50 éves évfordulóját. 25 régi tagot meghívtunk, az alapítók közül
többen megjelentek, Tóth Gábor, Ferenczi Lajosné, Edelényi Csaba, Lehner György, Mocsári
József.
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2011. 02. 25-én a Jubileumi Közgyűlést ünnepséggel kezdtük. Sum Anna köszöntötte minden
megjelent kedves túratársunkat és a külön meghívott vendégeket.
Megemlékezett az elmúlt ötven évről és figyelmünkbe ajánlotta azt a kiadványunkat, amit
erre az alkalomra készítettünk (szerzői Kiskun Magdolna, Sum Anna).
Az ünnepi asztalnál a korábbi elnökök és titkárok foglaltak helyet.

Máté Katalin, Kiskun Magda, Győri Zsuzsa elnökök,
Tokodi Imréné a Sportintézet képviseletében, Sum Anna elnökségi tag,
Bernáth Marietta a Megyei Természetjáró Szövetség képviseletében,
Kalászi István, Kesik László, Bereczki Dániel titkárok.
A műsort Kesik László,
Áprily Lajos versével
indította. Őt követték a
vidám dalok, majd ismét
verset hallgathattunk.
Befejezésként Kalocsai
Ági, Vivaldi Négy évszak
című művéből a tél
tételét hegedülte.
Énekeltek:
Szarvas Mónika
Bácskay Alice
Szarvas Zsófia
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Meghívott vendégeink, van, aki még mai napig is tag és olyanok is eljöttek, akik már nem járnak velünk.

Első sor: Kalocsai Józsefné tag 1985-től és tiszteletbeli tag, MHTE tag, Tóth Ferencné, Bogdányi
Csabáné.
Második sor: Héjj Márta tag 1993-tól, Varga Józsefné tag1986-tól.

Tóth Gábor tag 1968-tól, tiszteletbeli tag és ma is MHTE tag,
Tóth Gáborné tag 1968-tól, Lukács Ferencné tag 1980-tól és ma is MHTE tag.
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Jobbról: Kovalik Mihály 1995-től tag, Szklenárik Ferencné,
Schallné Bátonyi Ilona 1996-tól tag,
Dr. Szín Magdolna 1998-tól tag,
Lengyel Bertalanné 1991-től tag, ma is MHTE tag,
Zabari László 1991-től tag, tiszteletbeli tag, ma is MHTE tag,
Második sorban: Ferenczi Lajosné 1968-tól tag, ma is MHTE tag.

A Helyiipari-forrás és az Emlékpark kialakulásáról készült kiállítás.
A Magyar Természetjáró Szövetség 50 éves jubileumi évfordulója alkalmából Természetbarát
Emlékérem és Oklevél kitüntetést adományozott egyesületünk részére.
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Március 6. és december 10. Bükk barlangjai, túravezető: Pásztor Istvánné.
Március 15. Népek Tavasza teljesítménytúra, amelyen szokás szerint nemcsak részt vettünk,
hanem segítettünk is a Megyei Szövetségnek a lebonyolításban.

Április 02. „Szedd magad” szemétszedési akció, Kisgyőrtől Tapolcáig
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Április 21-26. Autóbuszos húsvéti túra az Őrségben és Burgenlandban, Szemánné Máté Katalin
és Kiskun Magdolna szervezésében.
Érdemes elolvasni Kiskun Magdolna élményekben gazdag beszámolóját, mely a honlapunkon
található.
1. nap útvonal: Miskolc – Budapest – Somlóvásárhely – túra a Somló hegyre – Szentgotthárd
Somló hegyen

2. nap útvonal Szentgotthárd – Szalafő (Pityerszer Skanzen) – túra Őriszentpéterre –
Magyarszombatfa – Pankasz – Vadása-tó – Szentgotthárd

Szalafő hét halmon épült, mindegyik dombján egy-egy szer fekszik. Egyiken Pityerszer Skanzene
található. Eredeti helyén, falumúzeum formájában láthatók a népi építészet emlékei.
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Őriszentpéteren találjuk a település legrégebbi épületét a 13. századból származó román-kori
templomot. A középkorban erődítményként is szolgált, később árokkal is körbe vették.

Vadása-tavat a Vadása-patak felduzzasztásával
hozták létre, amit még 12 forrás táplál.

Pankasz műemléke a „szoknyás” harangláb
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3. nap Szentgotthárd – Rábafüzes – Riegersburg – Hármashatár – Jennesdorf - Szentgothárd

Riegersburg vára egy 482 méter magas sziklára épült, felvonóval is fellehet menni, vagy gyalog.

A Hármashatár emlékhelyet 1989. május 27-én nyitották meg, megelőzve az 1989.augusztus
19-i Páneurópai Pikniket. Ez volt az első határnyitás a vasfüggönyön keresztül.
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4. nap Velemér – Hársas-tó – kenuzás a Rábán – Húsvéti locsolkodás
Velemér

Első okleveles említése
1360-ból való.

A Veleméri templom, külön érdekessége az ablakon bevetődő fénysugár, ami a képeket
sorrendben összeköti, ahogy a nap halad az égen. Ezért fénytemplomnak is nevezik.
Freskói felbecsülhetetlen értékűek, amik 1377-78-ban készültek.
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Kenuzás a szelídnek látszó Rábán. 18-an kóstoltuk meg a folyó vizét, egy hajó kivételével
valamennyien beborultunk, felejthetetlenné és izgalmassá téve az evezős napunkat.

Bátor evezősök: 1-es hajó Erika a helybéli túravezető, Juhász Mónika, Sum Anna (csak ők nem
borultak), 2-es Csőriné Kardos Éva, Őrfi Imre, Őrfi Imréné, 3-as Babinszki Nóra, Kiskun Judit,
Lugosi Judit, 4-es Sajbán Józsefné, Dömotor józsef, Radnai János, 5-ös Gombár Lászlóné, Kreiter
Ilona, Kiskun Magdolna, 6-os Borka Kornél, Bereczki Ancsa, Bereczki Dániel (fényképen).
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Minden évben a húsvéti locsolkodást vasárnap este tartjuk. Hétfő már úton vagyunk valahol
és nincs rá alkalom. A kis ünnepségünkön megemlékezünk a húsvéti ünnepkörről. „Fiuk”
locsolkodó versikével és kölni vízzel köszöntenek, hogy el ne hervadjunk. Persze elhangzik
innen-onnan, hogy már késő. A „leányok” pedig vendégül látják őket, különböző finomságokkal.
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5. nap Szentgotthárd – Rábafüzes – Güssing (Németújvár) – Gaas (Pinkakertes) – Mária
Weingberg búcsújáróhely – Heiligenburg (Szentkút) – Szentgotthárd

Güssing Németújvár

Szentkút
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6. nap hazafelé tartva rövid túrát tettünk a megye híres Bazalt folyosóján, ami Nagygörbőről
indul. Megálltunk a Vadlány-barlang lejáratánál. Valószínűleg lakott volt, mert kő ágy, kőtűzhely,
kőasztal található benne. Függőleges lejárata miatt csak létrán lehet lejutni oda.

A lejáratot fényképezi Váradi Zsófi

Ilyen medvehagymás réteken gyalogolva fejeztük be a több napos húsvéti kirándulásunkat
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Május 01. Munkatúra a Helyiipari-forrásnál

Fa vonszolók Kókai Laura és Váradi Zsófia

Fa cipelők Szemánné M Katalin és Janotyik Dóra

Állandó fa nyüvőnk Kulcsár János

Egy kidőlt fa által összetört tető cseréje

Május 08. XXVII. Bükk
teljesítménytúra
Mi a helyiiparosok, 25 kmes távon indultunk.
Részt
vevők:
jobbról
Németh
Judit,
Győri
Zsuzsanna, Sum Anna
Sólyom Pál (takarva), Kókai
Laura, egy vendég, Kiskun
Magdolna.
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Május 15. Autóbuszos túra a Tarjánka-patak szurdokvölgyében
Hosszú túra: Tarjánkaszurdok – Tarjánka-vögy –
Hármashatár
eh.
–
Markazi várrom.
Túravezető: Váradi Zsófia
Jobbról: Váradi Zsófia,
Gombár Lászlóné, Csőriné
Kardos Éva, Kreiter Ilona,
Királyné Papp Katalin,
Dallos Mária, Kiskun
Magdolna.

Bereczki Dániel, mögötte Sum Anna
A Tarjánka-szurdok fokozottan védett terület,
csak engedéllyel látogatható, a hosszú túrán
csak 20 fő vehet részt, mert a Környezet és
természetvédelmi Felügyelőség csak ennyi
főre adott engedélyt.

Rövid túra: Ismerkedés Markaz községgel, majd séta a várromhoz.
Túravezető: Szemánné Máté Katalin
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A Markazi várrom után, hazafelé még megnéztük a Kisnánai várat és a Tájházat.
Május 28. Erdőbénye – Mogyorós-dűlő – Zsozsonka – Nagy-Mondola oldal - Erdőbénye
Látnivalók: geológiai képződmények, ásványok, drágakövek, védett növények és állatok.
Túravezető: A Bodrog Tájvédelmi körzet vezetője: Mercsák József
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Június 24-július 03. Autóbuszos kirándulás Horvátországba, Spliti szállással
1 nap Miskolc – Budapest – Százhalombatta Régészeti Park – Nagykanizsa szállás
A régészeti Park területén, eredeti
helyükön fekszenek a 2700 évvel
ezelőtt, a korai vaskorban emelt
halomsírok.
A
sírok
között
felépítettek még egy vaskori falu
épületeit és berendezték korabeli
tárgyak másolatával.
Ezt a sírkamrát belülről is meg lehet
nézni. A kettévágott domb belseje
az eredeti állapotot mutatja.

2. nap Nagykanizsa – Zadar az adriai tengerparton – Split szállásunk
A Horvát Köztársaság Magyarország déli szomszédja.
1102-ben kihalt a horvát uralkodóház és megkezdődött a trónutódlási harc a horvát nemesek
és az Árpádházi-királyi família színeiben induló Kálmán között. A hatalmi harcból Könyves
Kálmán került ki győztesen és Tengerfehérvárot (Biográdban), horvát királlyá koronáztatta
magát. Neki köszönhető az 1102-1918-ig tartó unió a két ország között.
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Zadar városában találkoztunk az Adriai tenger kék vizével. Ezt az érdekes „hangszert” a félsziget
csücskében építették. A part mentén 35 különböző hosszúságú és átmérőjű sípon szólal meg az
orgona, ahogy a tenger levegőt fúj a csövekbe.

Megérkezésünk
után,
mindenki elfoglalta a helyét
a szállásokon.
A JEKA diák utazási iroda
által kínált étkeztetési
szokásának megfelelően,
minden nap a konyhások
nekiláttak
a
vacsora
elkészítésének.
A
„konyhatündérek”
gondoskodtak az egész napi
élelmezésünkről.
Naponta más-más csapat
serénykedett a nem mindig
teljesen
felszerelt
konyhában.
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3. nap délelőtt ismerkedtünk a tengerparttal, délután Splitben a várost jártuk be.
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4. nap Sibenik városával ismerkedtünk, majd a Krka Nemzeti Parkban sétáltunk és fürödtünk

22

5. nap Egész napos kirándulás a Plitvicei - tavak Nemzeti Parkjába
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6. nap Ismerkedés Omis és Makarska városokkal

Omis erődje a 15. században épült. A vár tornyába felgyalogoltunk és ott készült a fotó. A
Cetina folyó másik oldalán pedig komoly szikláshegyek emelkednek.
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Makarskában kora esti sétát tettünk a tengeröböl sétányán

A nap konyha tündérei, és akik
jóízűen fogyasztják az eléjük tálalt
ételeket
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7. nap Kirándulás és túra a Paklenica Nemzeti Parkba
A Paklenica nem csak a bakancsos turisták, hanem a hegymászók paradicsoma is.

A völgy oldalában, magasan helyezkedik el a Manita pec cseppkőbarlang, előtte kilátóhellyel.
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8. nap Esti kirándulás Trogirba, a félszigeten fekvő óvárosába, ami 1997 óta a világörökség
része.
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9. nap Utazás hazafelé. Horvátországban még megálltunk Károlyvárosban

10. nap Utazás Magyarországon, felkerestük Nadapon, az első szintezési ősjegyet.
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Ezt írta Kiskun Magda beszámolójában „Ennek a kis írásnak célja pedig az, hogy emlékeinket
újból átéljük, és ne feledjük el, ami számunkra emlékezetes és szép volt.”
Olvassátok Magda beszámolóit honlapunkon, érdemes! ( Csonka Ilona)
Július 23. Autóbuszos kirándulás.
Irány Tiszabercel, Bessenyei György Emlékházának megtekintése, komppal aTiszán.

A szivattyútelepet is felkerestük

29

Kisrozvágyon a Régészeti Parkban tettünk sétát. Unokáink kipróbálták a nyilazást is.

Karoson a honfoglalás-kori temetőnél emlékeztünk elődeinkre.
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Hercegkúton, a Gombos pincesoron gyalogoltunk fel a Kálváriához.

Augusztus 6. Autóbuszos kirándulás Bélapátfalvára, unokák számára felhőtlen szórakozás a
vidámparkban.
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Túrázók pedig az apátsághoz gyalogoltak, Váradi Zsófia vezetésével.

Szeptember 11. Bakancsos bor teljesítménytúra, Kalászi István szervezésében és vezetésével.
A rendezésben is besegítettünk.
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November 11. Lombhullató est a Megyeháza éttermében.
50 éves a MHTE, ezért emlékérem és oklevél kitüntetésben részesült az Országod Természetjáró
Szövetség által. A díjat Szemánné Máté Katalin elnök asszony vette át.

November
19.
Túravezetői
értekezlet, Váradi
Zsófia irányításával.
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