2012. év eseményei
Egyesületünk elnökségében változás nem történt
Pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Együttműködési Alap, Mobilitás és Alkalmazkodás
kollégiuma által kiírt pályázatra, de nem nyertünk.
Egyesületünk létszáma: 208 fő
Túravezetők: 31 fő
Köszönjük a Személyi Jövedelemadó 1%-ból befolyt összeget, mely 145.156 Ft volt.
A közgyűlés elején két alapító túratársunktól, Zabari Lászlótól és Tóth Gábortól búcsúztunk egy
perces néma felállással.
Eredményeink a számok tükrében:
Túranapok Résztvevők száma
száma
Gyalogtúrák:
303
1815 fő
Vízitúrák:
11
22 fő
Barlangjárás:
1
46 fő
Kerékpár túra:
1

Megtett km.
kalauzidő/ó
4125,6 km
11 km
2 óra
40 km

Szintemelkedés
112611 m
84

Egyesületen belüli elért egyéni eredmények a pontok tükrében: 1000 pont felett:
1. 2964,0 Váradi Zsófia
2. 2450,5 Sum Anna
3. 1634,0 Kalászi István
4. 1464,3 Bereczki Dánielné
5. 1215,2 Bereczki Dániel
6. 1111,7 Kovács Béla
7. 1081,5 Szűcs József
8. 1024,9, Réthlyné Ferencz Anna

Nordic
Walking
eredmények: A Sum Anna
által
vezetett
csapat
eredményesen működött,
az idén 70 alkalommal
tartották meg a Nordic
Walking túrákat.
Sum Anna a fénykép jobb
oldalán

2

Kitüntetések:
Természetjárás Fejlesztéséért kitüntetés ezüst fokozatát kapta: Váradi Zsófia.
Természetjárás Fejlesztéséért kitüntetés bronz fokozatát kapta: Sütő Menyhért.
B.-A.-Z- megye teljesítménytúrázója: Czeglédi Tibor, Sum Anna, Szűcs József, Váradi Zsófia.
120 év 120 km túramozgalomban egyesületünk tagjai is részt vettek.
12 túrát teljesítettek: Bereczki Dánielné, Bereczki Dániel, Váradi Zsófia.
10 túrát teljesítettek: Kalászi István, Dzsupin Ida, Kisszely-Papp Ferencné, Sum Anna, Varga
Lászlóné.
7 túrát teljesített: Szabó János.
6 túrát teljesített: Kerekes Miklósné.
5 túrát teljesítettek: Czeglédi Tibor, Farkas Piroska.
Összesítésben egyesületünk a második helyezést érte el.
Teljesítménytúrák: ebben az évben is részt vettünk, mégpedig: Barcika, Vitézlő, Népek Tavasza
teljesítménytúrákon.
Munkatúra: Az emlékparkot munkatúrák keretében tartottuk rendbe. Nagyon sokat
köszönhetünk Káplár Mihálynak, hiszen egyedül végzi a fűvágást és egyéb munkákban is
segítségünkre van.
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Kiemelkedő eseményeink:
Január 7. Ferenczi Lajos emléktúra és Megyei Évadnyitó túra a Turista emlékparkban,
túravezető: Kesik László.

Különleges élmény, hogy februárban
egy költöző madarat láthattunk.
A Pisztrángos környékén a Garadna
patakban sétálgatott a szürke gém.

Február 24 Éves közgyűlés

Váradi Zsófia túrabizottság vezetője, Kiskun Magdolna elnökhelyettes, Bereczki Dániel titkár,
Szemánné Máté Katalin elnök, Gombár Lászlóné gazdasági vezető.
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Március 15. Népek Tavasza teljesítménytúra, aminek a rendezésében is részt vettünk.
A B.-A.-Z. Megyei Szövetség a segítőket egy hosszú hétvége szálláslehetőséggel ajándékozta
meg, Hollóházán.

Borka Kornél MHTE tag,
a jelentkezéseknél és az
indításoknál segített.

Többen pedig a gyaloglást választották, ezzel tisztelegtek az 1848-49-es szabadság harc
eseményei és hősei előtt.
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Április 7-9. Húsvéti autóbuszos túra a Bereg tájain. Szervező és vezető Szemánné Máté Katalin
1. nap Miskolc – Szerencs – Tokaj – Szabolcs (földvár) – Vaja (kastély)- Vásárosnamény (Beregi
Múzeum) - szállás

A szabolcsi földvár a Tisza folyó bal partján, a mai Szabolcs település közvetlen közelében
található erődítmény, amelyet a régészeti feltárások eredményei szerint 950 körül emeltek.

Vaja várkastélya a Nyírség vidékének kisebb-nagyobb vízfolyásokkal, mocsaras területekkel
borított részén, Vaja városban található. A középkortól a Vay család birtoka volt.
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A múzeum előtt: Királyné Papp Katalin, Gombár Lászlóné, Csőriné Kardos Éva, Juhász Mónika,
Kiskun Magdolna, Galvács Márta.
Vásárosnamény a Nyírség és Bereg kistájak határán helyezkedik el, három folyó találkozásánál,
a Tisza, Kraszna és Szamos mentén.

Beregi Múzeum Vásárosnamény és környéke helytörténeti és néprajzi múzeuma.
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Beregi Múzeumban. Nem akarunk belelógni, még véletlenül se a kiállítási tárgyak képébe.

Esti fürdésre is nyílt lehetőség a Szilva-és Welnes fürdőben. A fedett rész egész évben nyitva
tart, 45 fokos termálvize gyógyhatású.
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2. nap Vásárosnamény – Tákos („mezítlábas Notre Dame”) – Csaroda (románkori templom) Tarpa (szárazmalom) – Tivadar – Szatmárcseke (Kölcsey emlékszoba, csónakos fejfás temető) –
Túristvándi (vízimalom) – Tiszakóród (Túr folyó „Nagybukó” gátja) – Tiszacsécse (Móricz
emlékház) – Panyola - Vásárosnamény
Tákos református
temploma 1766-ban
épült, paticsfallal,
zsindelytetővel.
Mellette álló
faépítésű tornyát
eredeti stílusban
újraépítették. A
templom belsejében
egyedi, festett
berendezés
található.
mennyezete 58
festett virágos
kazettából áll, fő
motívuma a tulipán.

Csaroda Református temploma 13. században épült a Csaronda-patak árterületéből
kiemelkedő szigeten. A templom belsejében színes falfestés maradványai láthatók.
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Tarpa műemléke a szárazmalom, amely az Észak-Tiszántúl egyetlen megmaradt szárazmalma.
A mai napig teljes épségben megőrizte eredeti szerkezetét az úgynevezett járgányos malmot,
melyet 1885-ben ácsoltak.
Szatmárcseke 1815-től 1838. augusztus 24-én bekövetkezett haláláig, itt élt Kölcsey Ferenc
költő. Itt fejezte be a Himnuszt 1823. január 22-én. A Kölcsey-kúria helyén álló Művelődési
Házban emlékszobát rendeztek be a tiszteletére.
Az épület előtt látható Kölcsey Ferenc egész alakos bronzszobra.

Csónakos fejfás temető és a temető legmagasabb pontján áll egy kis dombon,
Szatmárcseke leghíresebb fiának, Kölcsey Ferencnek a szép, fehér márványból készült hat
köroszlopos, párkánnyal egybefogott síremléke.

10

Túristvándi. A 18. században épült, ma is működőképes vízimalom ipartörténeti műemlék. A
Túr folyóra épült két malomkerékkel ellátott, fából épített, zsindellyel fedett malomépületben
malomtörténeti kiállítás működik. A malom működés közben is megtekinthető.

Tiszakóródon megkerestük a Túr folyó un. Nagybukó gátját, – melyen keresztül vízesésként
ömlik a folyó vize a Tiszába – és a mellette levő diófaliget a környék híres és kedvelt kirándulóés fürdőhelye.
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Tiszacsécsén idegenvezető mesélt Mórizc Zsigmond életéről, aki itt született és gyermekéveit is
töltötte. Az emlékház a taposott szalmával fedett, kontytetős, vert falas, szabadkéményes
szegényparaszti ház műemlék. A 19. század második felében építették, azóta többször
átalakították. A szülőházát az 1960-as években bontották le. Emlékháza 1966 óta életrajzi
múzeum.

A hagyományos vasárnap esti húsvéti locsolkodást is megtartottuk. A híres keresztény ünnepet
felelevenítettük, majd a locsolkodás és vendéglátás után daloltunk, énekeltünk.
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3. nap Vásárosnamény – Nyíregyháza - Miskolc
Húsvét hétfőjén a Nyíregyházi Skanzent barangoltuk be, amely öt tájegységet mutat be.
Az öt bemutatott tájegységen kívül a skanzen központi részén egy teljes, orsós kialakítású
faluközpontot építettek fel, melynek főterén áll a templom a harangtoronnyal, körülötte pedig
egy iskola, egy szatócsbolt, a paplak, a tűzoltószertár, a kocsma, a szárazmalom és különböző
műhelyek sorakoznak.
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Május 1. majális a Turista emlékparkban
Azokban az években a forrásunknál ünnepeltünk, sör és virsli helyett, szalonnasütéssel és némi
alkoholos nedűvel.

Május 12. Autóbuszos kirándulás Jászóra. Szervező és vezető Cseh Tivadar (fényképen)
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Jászói-barlang 1995 óta az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai részeként az UNESCO
Világörökség listáján szereplő természeti képződmény. A barlang bejárata.

Megnéztük még a premontrei kolostort és templomát, amit a 12. században Könyves Kálmán
király alapított. A középkorban országos jelentőségű hiteles hely volt. Mai formáját a 18. századi
újjáépítéskor nyerte el.
Május 26. Miskolc – Jászberény - Mezőkövesd autóbuszos kirándulás, gyermeknap alkalmából.
Délelőtt a Jászberényi állatkertben nézelődtünk, délután Mezőkövesden a Zsórifürdőben
lubickoltunk.
Kiskun Magdolna vezette a túrát.
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Június 16. Múzeumok éjszakája 16 fő látogatott el a Hermann Ottó múzeumba, majd a városi
Szabó Lőrinc könyvtárba. Gyülekezik a csapat.
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Július 14. Autóbuszos kirándulás Demjénbe, Királyné Papp Katalin szervezésében.
Túravezető Királyné Papp
Katalin (fekete felsőben).
Útvonal Cserépfalu –
Síkfőkut – Eger - Demjén
Cserépfaluban
megkerestük a dombon
lévő, millenniumi kilátót.
Majd a „Kisamerikának”
nevezett, riolittufába vájt,
barlang
lakásokat
is
felkerestük.

Síkfőkút

Síkfőkút és környéke az 1930-as évektől Eger város kedvelt kirándulóhelye volt, ebben az időben
épült a turistaház is, melyet azóta már többször átépítettek, és ekkor alakították ki a felső tó
jelenlegi formáját is.
Napjainkban Noszvaj és Síkfőkút összeépült, több száz hétvégi és víkendház, valamint vállalati
üdülők létesültek ezen a területen. A felső tó nyaranta csónakázásra, vízi biciklizésre, az alsó tó
horgászásra, a Tórét pedig piknikezésre csábítja az ideérkezőket. Kutatási eredmények is
alátámasztják, hogy Noszvaj - Síkfőkút az ország egyik legtisztább levegőjű települése.
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Az Egerszalók szomszédságában található (Demjén, Hegyeskő-völgy) demjéni fürdő 690 méter
mélyről feltörő, 68 °C-os vize az ország legújabban feltárt gyógyvize.

Július 28. - augusztus 5. XXI. EKE (Erdélyi Kárpát Egyesület) vándortábora, Majzos-fürdő
központtal, túrák a Hargita hegységben. Egyesületünk által szervezett utunk, résztvevők: Berecz
Mihály, Bereczki Dániel, Bereczki Dánielné, Csőriné Kardos Éva, Dallos Mária, Farkas Piroska,
Gombár Lászlóné, Harmati Márta, Juhász Mónika, Kalocsai Ágnes, Kiskun Magdolna, Királyné
Papp Katalin, Kreiter Ilona, Váradi Zsófia.
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1. nap Külön busszal utaztunk és a tábortól távolabb, egy termál fürdővel rendelkező
kempingben foglaltunk szállást. Itt minden este úszkálhattunk és pancsolhattunk.

2. nap Délelőtt túrát szerveztünk magunknak, ahol születés és névnapot is ünnepeltünk.
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A megnyitó ünnepség részeként hagyomány őrző lovasok is felvonultak az ünnepi beszédek és
műsorokon kívül.

3. nap Túra útvonala: Tábor – Vargyas borvíz - Madarasi Hargita – Madarasi Hargita
menedékház – Oltárkő – Vargyas völgye - Szentegyháza - Tábor
A
tábortól
ilyen
traktorokkal szállítottak
el a Vargyas-borvíznek
nevezett
ásványvízforráshoz.
Ez a zötykölődés 40
percig tartott.
Utunk
legnehezebb
szakasza következett,
kb. 400 méteres színt
emelkedéssel.
Az ösvény két oldalán
málnabokrok kínálták
gyümölcseiket,
de
felhívták figyelmünket
a medve veszélyre.
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Madarasi Hargita (1801 m), a székelyek szent hegye. A csúcsra felérve a kilátás minden
képzeletet felülmúlt. A környék hazát védő harcainak állítanak kopjafás emléket a hálás utódok.

Lefelé az út több mint fele még hátra volt. Így a táv 27 km-t és 9 óra gyaloglást tett ki.
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4. nap Buszos kirándulás Homoród mentén, több kisebb településsel ismerkedve.

Máréfalva
faragott, festett
székely kapuiról
nevezetes.

Székelyudvarhelyen megszemléltük a fő tér látnivalóit, a szoborparkot, a barátok kéttornyú
barokk templomát, Orbán Balázs szobrát, nemzeti szalagot kötöttünk a Vasszékely szoborra, a
székely harcosokra emlékezve. Olgi tette ezt nagy szeretettel.

Felsőboldogfalván betértünk abba a református templomba, ami Erdély legnagyobb felületű
fakazettás mennyezetét díszíti.
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Székelyderzsen már várt a helyi idegenvezető, aki bemutatta az Unesco Világörökség részeként,
nyilvántartott unitárius templomot.
Itt nem tudok sima ismeretközvetítéssel szolgálni, hiszen egyik álmom vált valóra, szemeimmel
megsimogathattam a románkori épület minden részletét. A leghíresebb Szent László legenda
tekint le ránk falfestmények képében, amik 1419-ben készültek. A szentély 1200-as években a
hajó az 1400 évek elején épült.

A
templomot
évek
múlásával
átalakították
gótikussá, majd erődített
várfalat építettek köréje.
A várfalak belső felén lévő
folyosókat
1788-ban
lebontották és raktározásra
alkalmas
épületekkel
toldották meg, hogy itt
tárolják az élelmiszereiket.
Napjainkban is követik ezt a
hagyományt,
minden
lakosnak van itt egy
számozott
kamrája,
ahonnét szerdai napokon
kiveheti azt, amire szüksége van.
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Utunk további részében kis települések, kevés ember által lakott részeiken vezetett. Mindenhol
szeretettel fogadtak, megvendégeltek és elmesélték azt, amit tudni lehet róluk. Templomok,
tájházak, népviselet és hagyományok sokaságával ismerkedhettünk.
Megálltunk Égén, Székelydályán, Homoródjánosfalván és Oklándon.
Székelydályán megvendégeltek.

Református lelkészük „laza”
megjelenésével és humoros
beszámolójával elbűvölte a hölgy
koszorút.

A felújítás alatt
felmászhattunk.
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álló

templom

padlására

is

Esti kikapcsolódásunk és aktív pihenésünk a táborhelyünkön.

Többszörösen is sikeresnek bizonyult a szállás választás, mert csak az ott lakók jöhettek be. A
központi táborba pedig pár nap után megszűnt a vízszolgáltatás a nagy terhelés miatt.
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5. nap Borvíz túra, útvonala: Tábor – Nádasszéki-fürdő – Kirulyfürdő – Festő-borvíz – Hargitaliget – Kalibás-kő menedékház - Gyepü-patak – Tábor. Táv 23 km, 9 óra
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6. nap 13 órától Böjte Csaba testvér tartott szentmisét, egy felhagyott kőbánya területén. Aki
az oltárhoz járult, azokat megáldotta. Nagyon sokan eljöttek és meghallgatták beszédét.
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18 órától a táborzáró ünnepségen vettünk
részt, volt ott minden, ökörsütés, rendezők
felvonulása, tánc és ének a tábortűz
mellett.

,
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Augusztus 12-23. Cseh és Németországi kirándulás. Megálmodta, megtervezte, megszervezte
és lebonyolította: Gombár Lászlóné és Kiskun Magdolna.
1. nap délután már Csehország területén autóztunk és készülődtünk az első hosszabb pihenőnkre, amit összekötöttünk egy kastélylátogatással.
A romantikus Lednicei kastély a Dyje folyó partján található, varázslatos természeti környezetben. Eredetileg egy, a régi a forrásokban már 1222-ben említett gótikus vár állt itt, amelyet
Přemysl őrgróf a Liechtensteineknek adományozott. Azok kis megszakítással egészen a második világháború végéig birtokolták a székhelyükként szolgáló várat.

2. nap Prágai sétánkat a várnegyed területén kezdtük, a dombtetőről lefelé haladtunk a
Moldváig. A város történelmi központját az UNESCO 1992-ben a Világörökség részének
nyilvánította.
A Loretoi Szűz Mária templom után a prágai várban nézelődtünk, ami a világ legősibb vára.
A palota főbejárata
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Mátyás-kapu. A palota főbejárata mögött, az épület alatt vezet át az elsőről a második várudvarra. Barokk stílusban épült, 1614-ben. A kapu alatt jobbra díszes lépcső vezet az egykori trónteremhez, amely ma a köztársasági elnök fogadóterme
Egy szűk átjáró vezet a vár harmadik udvarához, és a
Szent Vitus Katedrális hirtelen megjelenő roppant és
bámulatot keltő homlokzata mindössze néhány lépésnyi távolságból tűnik elő. A Koronázási Terembe vannak
elhelyezve a Cseh Koronázási Ékszerek, illetve a Király
Sírbolt, amely Csehország legtöbb királyának és királynéjának végső nyughelye (IV. Károly, IV. Vencel,
Pogyebrád György és II. Rudolf).
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Szent György-szobor
Kolozsvári György és Márton alkotása,
1373-ból. Úgy tudjuk, hogy Nagy Lajos
királyunk ajándékozta apósának, IV.
Károlynak. A két erdélyi testvérnek ez az egyetlen eredetiben megmaradt alkotása.
Budapesten csak a másolata található.
Sétánk során érintettük az Arany utcácskát A Feket-tornyot, A Károly hidat, az Óváros teret
benne a híres csillagászati órával az Orlojjal, a hajdani Svejk sörivóját.
Cunnersdorfi szállásunkon a szakácsok azonnal elfoglalták a konyhát és miután jól laktunk,
derűsebben vártuk az elkövetkező napok várható élményeit.
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3. nap Ezen a napon Szászország területére kirándultunk. Uralkodóik 1123-tól 1918-ig regnáltak.
Első utunk Dippoldiswaldéba vezetett, amit hajdanában remeték laktak.
A városháza 14. századból származik. A bejárat melletti folyosón a színes üvegablak az 1363-as
alapításra emlékeztet. Az épület 1632-ben leégett, akkor alakították át, amit ma láthatunk.

A városi séta után elindultunk a házunk mögött elterülő hegységet megismerni. Legkényelmesebb út a Katzstein 474 méter tetejére vezet. Innen körbetekinthettünk az egész hegyvidéken.
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A turista utak ápoltak, kiépítettek és
biztonságosak.

4. nap
Katzsteinbaude nevű szállásunktól 8 kilométerre található Königstein nevű kisváros, melynek
leglátogatottabb része a vár

Az 1400 évektől kezdve a szász
hercegeknek köszönhetően a
várból hatalmas erődítmény
lett, amely különféle célokra
szolgált. Háború esetén ide
menekültek
a
közeli
Drezdából,
valamint
a
kincseiket is itt rejtették el.
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Délután szabadprogramot iktattunk be, rövid-és hosszútúra, strandolás között lehetett
válogatni.
A gyaloglók egyszerre indultunk, ismét a Katzstein felé. A zergék tovább haladtak a Spitzstein
csúcsához.

A macicsapat kényelmesen közelítette meg célját

A zergék gyalogló távolságban, szintben és erőben is a társaság legjobbjai
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5. nap
Útvonaltervező segítségével kimutatható volt, hogy Augustusburg esik legmesszebb a szállásunktól. Ezért erre a napra más programot nem is terveztünk. A napi izgalom azonban ezúttal
sem maradt el. A kastély egy magaslaton épült és uralta a tájat. Ezt el se lehet téveszteni, gondoltuk, de az első, a második és a harmadik leágazás is elterelő táblákkal bosszantott. Jókora
kerülővel jutottunk abba a parkolóba, ami messze esett a főbejárattól.
A kastély fejedelmi rezidenciának épült, leghíresebb lakója II. Erőst Ágost Szász
választófejedelem, egy időben Lengyelország királya és ezzel Litvánia nagyhercege volt.

Az útikönyvek felsőfokon említik e helyet, egyike az ország legszebb, teljes épségben
megmaradt reneszánsz kastélyainak. Ma egészében múzeum, madárkiállítást, vadászati
trófeákat, motorkerékpárokat és hintókat helyeztek el benne.

Néhány motorkerékpárra felülhettek a vállalkozók, így a mindenki által ismert és a túrizmus
minden csínját ismerő, nagy tudású Vilma nénink is .
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6. nap Egész napos kirándulás és városnézés Drezdában
A szászországi Drezda a német szövetségi állam fővárosa, egyben gazdasági és pénzügyi központja. Fontos kulturális szerepe miatt gyakran az „Elba Firenzéjének” nevezik.
Az összes német város közül talán
Drezda fizette a legkeservesebb árat
a második világháborúért. 1945.
február 13-14-én a brit Királyi
Légierő 773 gépe 2700 tonna
bombát dobott le a városra. A
rombolóbombák már eleve nagy
pusztítást vittek véghez, de ehhez
még 650 ezer gyújtóbomba is
társult. Néhány órával később az
amerikai légierő 311 géppel 771
tonna bombát dobott le, és a
következő napon is intéztek egy
támadást a már amúgy is porig
bombázott Drezda ellen. A város
közepén egy összefüggő romterület
maradt.
A város újjáépítésének nehéz munkája nem sokkal a bombázás után indult meg. Ma már a régi
fényében ragyog minden. Leghíresebb látványossága a Zwinger, a barokk építészet csúcspontja,
amit Erős Ágost építetett. 1728 óta a fejedelmi műgyűjteménynek ad otthont.

Itt található még a Porcelán múzeum, az Állattani múzeum, és a Történeti múzeum is.
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Megnéztük a Semper Operaházat. A Hofkirchét a királyok és választófejedelmek temetkezési
helyét, szarkofágjait. A Fraukirche evangélikus templomot, amit a II. Világháborúban földig
bombáztak a brittek. Sokáig meghagyták ilyen állapotban, hogy emlékeztessenek a
borzalmakra. 1990-ben viszont megkezdték az újjáépítését dokumentumok alapján, a
megmaradt köveket az eredeti helyükre tették.

Hofkiche jelentős barokk alkotás

Fraukiche jelképezi a békét és a kiengesztelést
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7. nap Autóbuszos kirándulás a Bastein szikláihoz
Szász-Svájc leghíresebb kiránduló helye a Basteigebiet (Bástya-körzet). Bastei-t Drezdától délre,
az Elba jobb partján találjuk. A hídon áthaladva csodálatos panoráma tárul elénk, lábunk alatt
az Elba kanyarog, mellettünk hatalmas méretű, legkülönfélébb alakzatokkal a toronyszerű homokkőszilák sorakoznak.

A környék legimpozánsabb, emberi kéz alkotta műemléke a Basteibrücke, egy fantasztikus kőhíd, amely hetvenhat méter hosszan nyúlik el a Mardeltelle völgy fölött. Ehhez az egészen különleges építményhez mintegy 2000 tonna követ használtak fel az 1851-es felépítésekor. Előtte
fahíd állt a helyén, amit a harmincéves háborúban leromboltak. A híd a Bástyát Neurathen sziklavárával kötötte össze, amelynek maradványait bejárni szintén fantasztikus élményt nyújtott.

A vár és maga az egész környék fontos menedékül szolgált a harmincéves háborúban, melyeknek emlékét őrzik a Svéd-lyukak (Swedenlöcher). Ez az elnevezés rejtekhelyként szolgáló sziklahasadékokat jelöl. Az éles sziklák a víz eróziós munkája során több mint egymillió évvel ezelőtt
alakultak ki.
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A Besteinbrükkén köszöntöttük Valcsit valahányadik születésnapján

38

8. nap
A szokásos módon zajlott a reggeli készülődés, elhelyezkedtünk a buszon vártuk az indulást.
Egy, két indítási próbálkozás, aztán semmi. Javítás, szerelés, minden férfi segíteni igyekezett,
de az idő meg múlt, így a napi programot le kellett mondanunk. Jobb híján ismerkedtünk a
környezetünkkel.
Cunnersdorf csendes nagy erdőségekkel,
tisztásokkal övezett, völgyteknőben fekszik. Már 100 évvel ezelőtt felfedezték az
idegenforgalom számára. A község fűrészmalmai közül kettő még ma is működik.

Néhányan a strandolást választották
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Zergék túrára indultak, a Pfaffenstein
csúcsához. A fennsíkra sziklák között,
szűk átjáróban, kőbevájt lépcsőn lehet
feljutni. Fenn kitárul a panoráma,
Lilienstein, Königstein és a cseh hegyek
látványában lehet gyönyörködni.
Étterem és a kilátótorony a csúcson
található.

Pfaffenstein 434 m tengerszint fölötti magasságban
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9. nap Erre a napra két esemény jutott. Autóbusszal elmentünk Bad Schandauba, majd onnan
Kuhstal nevű helységbe villamosoztunk.
Bad Schandau városka széléről indul a hegyek közé egy érdekes villamos vonal. A
Kirnitzschtalbahn, a régi a helyközi villamos vonalak egyik itt felejtett hírmondója.

A villamos vonal szinte kizárólag, a kiránduló forgalom céljait szolgálja, és 8,3 kilométer hosszan
kanyarog a Csehországban eredő Kirnitzsch-patak keskeny völgyében.
A forgalom érdekessége, hogy az egyvágányú vonal a keskeny utacska szélén vezet, így a város
felé közlekedő szerelvények a közúti forgalommal szemben haladnak. A vonalon még több helyen megvannak az eredeti, tipikus, felsővezeték-tartó oszlopok és eredeti az 1927-ből való ötvágányos kocsiszín.

Villamossal mentünk a végállomásig, onnan pár
száz méter gyaloglás után, elértük a
Lichtenhainer Wasserfall vízesését.
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A patak melletti tanösvényen sétálva jutottunk el az elágazáshoz, ahol az út felkanyarodik a
furcsa nevű barlanghoz és sziklahasadékhoz.

Kuhstall (Tehénistálló)
A sziklahasadékban lévő lépcsősor visz fel a tetőre,
ahonnét körbe tekinthetünk a gyönyörű hegyvidéken

Zergék távolságban és nehézségben is többet
vállaltak. 12 - en a hosszabb túrára indultunk.
A 10 km-es úton, 350 m szintkülönbséget
győztünk le. A vízeséstől a patak mellett
haladtunk. Kuhstall után a Kleine Winterberg
felé indultunk. Szép körúton gyalogoltunk, jó
kilátással, nagy sziklák között.
Túravezető Sum Anna
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10. nap Délelöt Meissenbe buszoztunk, délután a Pillnitzi kastélyt tekintettük meg.
Meissen városát a II. Világháború viszonylag megkímélte. Számtalan műemlékkel ékeskedik.
Óvárosa a Városházával, a templomával szép rendezet terével turista csalogató. Ekkor még csak
az elején jártunk városnéző sétánkon. A Várhegyre felkapaszkodva, a porcelán harangok
csengésével kisérve, mesébe képzelhettük magunkat.
A Meissen dóm az ország egyik
legszebb gótikus műemléke.
A Domplatz szintén az ország egyik
legszebb tere, közepén áll a dóm, tőle
balra az Albertsburg (Albert vár),
kanonokházak, várpince.
Albertsburg
1471-ben
választófejedelmi rezidenciának épült,
de Albert halála után utódai Drezdába
tették át a székhelyüket. Erős Ágost az
üresen maradt palotában indítatta el
1710-ben a porcelángyártást, amely
több mint másfél évszázadon át ezen
a helyen folyt.
Porcelán Múzeum
Alapítás éve: 1710
Alapító: Johann Friedrich Böttger
Tevékenységek: Porcelán
Központ: Meissen

A 18. század elejéig csak a távol-keletieknek sikerült porcelánt készíteniük. Egészen addig, mígnem Erős Ágoston szász választófejedelem börtönében a fiatal Böttger be nem jelentette: sikerült előállítania a különleges, kemény anyagot. Johann Friedrich Böttger a fogságban együtt
kísérletezett Ehrenfried Walther von Tschirnhaus-szal, akinek 1708-as halálakor "megörökölte"
annak titkos receptjeit. A választófejedelem engedelmével 2 év múlva megalapította az első
európai porcelánmanufaktúrát, amit 50 éven belül 30 versenytárs megjelenése követett.
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A Pillniztzi kastély Szászország fejedelmeinek köszönheti létrejöttét, 1694-ben kezdték építeni.
A 19. században a szász királyok nyári lakhelye volt. 1918-ban állami tulajdonba ment át. 1945
után ideiglenesen a drezdai képtárak számára nyújtott otthont.
A kastély Drezda keleti szélén épült, akkor még önálló falucska volt Pillnitz.
Az egyetlen jelentős műemlék komplexum Drezdában, amelyet teljesen megkímélt az 1945
februári bombatámadás.

Jól
látszik,
hogy
tulajdonképpen három kastély
van. A legrégibb épületrész a
Vízi-palota, az Elbára néz,
színesen festett.

A program dús nap után, ügyeleteseink finom vacsorával alapozták meg a búcsúest hangulatát,
ahol előkerültek a helyben vásárolt itókák. Jani most is hozta hangszerét és az éneklő társaság
jókedvűen kísérte dallal a zenészt.

11. nap
Véget ért a németországi kirándulásunk és indultunk hazafelé. A szállást kitakarítva, rendbe téve
kellett átadni, majd irány Csehország. Az éjszakai vihar jelei a határ mentén látszottak igazán,
de szerencsére az úton lehetett tempósan haladni. A völgy melletti partszakasz néhol beomlott
itt néhány helyen egy sáv maradt összesen.
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Csehország területére érve Décsin 55 000 fős ipari városában álltunk meg. Ezen a környéken élt
a nyugati szláv Décsan törzs és az Elba fölé favárat állított. Itt a sziklás magaslatoktól határolt
Elba partján először gótikus, majd barokk kastélyt építettek a tiroli Thun-Hohenstein grófok. A
kastély csak részben látogatható. A városban kevés műemlék maradt, a vár, egy templom.
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Késő délután érkeztünk meg Brünnoba, kivételesen egyenesen a szállásunkra talált a
gépkocsivezetőnk. Persze itt már aludtunk egyszer. Esti sétánkon még felkerestük azokat a
helyeket, amiket itt jártunkkor nem láthattuk.
Spielberk: 1277-ben épült gótikus
stílusú vár, mely a 17–18.
században terebélyes barokk
erődítménnyé alakították. 1939–
40-ben a Gestapo központja volt,
1961 óta itt található a Brnói
Városi Múzeum. A vár magyar
vonatkozása, hogy a 18. század
végén a magyar jakobinus
mozgalom tagjait, köztük Kazinczy
Ferencet is itt börtönözték be.
Ezekre az időkre a vár falán
található
márványtábla
emlékeztet:
„A magyar hazafiaknak, akik a vár börtönében szenvedtek a nemzeti függetlenségért és a
haladásért. A magyar nép – 1964” A 19. század közepéig, majd a második világháború alatt
működött börtönként. A két emelet mély kazamata börtöncellái ma nyitva állnak a látogatók
előtt.

Ezt írta Kiskun Magdolna a Csodák az Elba-völgye
környékén című beszámolója végére:
„Mosolygós napot Mindenkinek, mosolyogva állította össze nagy-nagy szeretettel.” Kiskun
Magdolna
Személy szerint úgy gondolom, nemcsak Magda mosolyogott mikor írta beszámolóját, hanem
mindenki, aki olvassa. Olvassátok ti is honlapunkon, olyan nagy szeretettel, ahogy Magda írta.
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Szeptember 15 - 16. Autóbuszos kirándulás Nyíregyházára az Európai Örökségi Napok
alkalmából. Ilyenkor a közönség számára megnyílnak olyan intézmények, ahová más
alkalommal nem lehet bejutni, amik idegenvezetéssel és ingyenes belépőkkel látogathatók.
Sum Anna szervezésében és vezetésével.
Első utunk Máriapócsra vezetett.
A máriapócsi görög katolikus templom
Magyarország egyik legjelentősebb
búcsújáróhelye, hírnevét egy több száz
éves
könnyező
Mária
ikonnak
köszönheti. Máriapócs
a
világon
mindenütt ismert Mária-kegyhely, a
Mária kultusz egyik kiváltságos helye.
Sajnos, az eredeti Mária képet, a
műtárgyakat erőszakosan gyűjtögető
Habsburgok Bécsbe vitték. Azóta a
bécsi Szent István-székesegyházban
látható.
Tovább buszoztunk Nyírbátorba, ahol már vár ránk a helybéli idegenvezető (feketében).

A város vezetése által kialakított történelmi sétányt végigjártuk, ahol a város neves eseményeit
faragták kőbe az ügyes kezű szobrászok. A Báthoriak ősi fészkében 1550-ben házasság által
egyesül a somlyai és ecsedi ág. A Várostörténeti sétány, a Báthori István Múzeumot, a minorita
templomot, a református templomot és a Báthori várkastélyt köti össze.
Római Katolikus minorita templom
Báthori István, és Kinizsi Pál 1479. október 13-án az Erdélyben portyázó török sereg felett
győzelmet aratott a kenyérmezei csatában. Báthori István valószínűleg a zsákmányból állíttatta
a templomot, mely 1493-ban az erdélyi vajda nyughelyévé is vált. 1587-ben feldúlták a
templomot. Kirabolták, felgyújtották, és a csontokat kint szétszórták.
A templom melletti rendházba helyezték el a Báthori család emlékeit, tárgyait, arany-, és
ezüstpénzeit, A múzeum tulajdonában van a hazai, és európai viszonylatban is az egyik
leggyönyörűbb reneszánsz alkotás az 1511-ben Firenzében készült templomi ülőpad (stallum)
kisebbik padsora.
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Múzeum részlet

Báthori várkastély

Benne Panoptikum
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Református templom fa harangtornya
A Szent György tiszteletére épített templom A XVI. század
közepén lett reformátussá, amikor a két Báthori ág újra
egyesült. Ecsedi Báthori György és somlyai Báthory Anna
házasságát követően Báthori György felvette felesége
református hitét, és a templom a református gyülekezeté
lett.
1603-ban a ferences templomból az erdélyi vajda
holttestét leszármazottja Báthory István a református
templomba vitette át. A templomban megtekinthetjük a
vajda, vörös márványból készített szarkofágját.
Az igen nagy bronz “Bethlen harang” számára erdélyi ácsok
készítettek székely stílusban egy harangtornyot. 10 x 10
méter alapterületű, több, mint 32 méter magas, és ezt kb.
40 000 zsindely fedi.
A református templom mellett ücsörgő Tinódi Lantos Sebestyén
szobor az 1548-ban itt a várkastélyban vendégeskedő
históriásnak állít emléket.

Megsajnáltam, ne ücsörögjön itt egyedül

Nem csak a szellemet kell táplálni!
Este tájjellegű vacsorát kaptunk,
nyírségi gombóclevest és töltött
káposztát. Lehetett bőven repetázni,
hiszen ilyen ízekkel csak itt
találkoztunk.
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Második nap Sum Anna vezette a
nyíregyházi sétát és ismertette a város
nevezetességeit.
Megyeháza, Városháza, Takarékpalota,
Nyírvíz-palota, szobrok, templomok, majd
délután a Tuzson János Botanikus kertbe
látogattunk.
Sum Anna fényképen, jobb oldalon

A nap legemlékezetesebb része lett, amikor a Városháza jegyzője fogadott bennünket és
végigvezetett az egész épületen. megmutatta a szobáját, a híres könyvtárukat, a közgyűlés
termét. Itt elfoglalhattuk a képviselők helyét és az általa megadott témában szavazhattunk.

A Nyíregyházi Főiskola Tuzson János Botanikus Kertje az egyik legfiatalabb az országban.
Több mint 2500 növényfaj és fajta él itt, melyek szinte a világ minden tájáról származnak.
Üvegházaiban még a trópusi területek növényzetében is gyönyörködhetünk. A közel hathektárnyi területen fekvő botanikus kert meglepően más és más minden hónapban, köszönhetően jelentős növény gyűjteményének.
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Október 12. Várnap a tokaji várért
Nagyon érdekes egy napos programon vettünk részt. Motorcsónakokkal szállítottak át a
Bodrogzugba, ahol a híres tokaji vár állt.
A várat kutató Makoldi Miklós régész vezetésével bejártuk a feltárt részeket.

Segítettünk a főzés előkészítésében,

Makoldi Miklós régész felügyelete mellett

A megnyitó keretében meghallgattuk a vár rövid történelmét, a hét év óta folyó régészeti feltárások eseményeit és az anyagi nehézségek is szóba kerültek.
Október 21-23. Autóbuszos kirándulás a Mátrában, Szemánné Máté Katalin szervezésében.
Útvonal: Pásztó – Tar – Kékestető – Parád – Szentkút – Sirok
Pásztó legérdekesebb látnivalója az Oskola mester háza.
A műemlékövezetben lévő Oskolamester-házat
már 1428-ban említi oklevél. Az "oskolamester ház"
a Mátra vidéken szokásos módon, kerek, görgetett
patak-kövekből épült. Az egyik szoba alatt gabonatartó
vermet építettek ki, melyben a régészek megtalálták egy
középkori család minden használati eszközét.
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Tar település nevezetességei: római katolikus középkori eredetű műemlék temploma és
erődfala, valamint csevice forrásai.
Kékes Magyarország legmagasabb hegye. Az Északi-középhegységben,
a Mátrában található. A Balti-tenger
szintjéhez mérve 1014, az Adriai-tenger szintjéhez mérve 1015 méter magas.
Mint hazánk egyik legjelentősebb klimatikus gyógyhelye, illetve sí központja, jelentős turisztikai célpont. A
hegyen álló tévétorony kilátóként is
szolgál.

Szentkút Nemzeti
Kegyhely Mátraverebély település
határában található.
A ferencesek által
vezetett katolikus búcsújáróhely,
Mária kegyhely mely a 2015-ben
megújult szabadtéri miséző hellyel,
zarándokházzal és a Szent Lászlóforrás vadregényes parkjával várja a
magyar és külföldi zarándokokat.

52

Sirok A Mátra és a Bükk határán, a Tarna-patak völgye felett magasodik a térség egyik
legromantikusabb kirándulópontja, a Siroki vár. Az Árpád-korban emelt erődítmény csaknem
300 méteres magasságban, a Vár-hegy riolitkúpjának csúcsán található. Romjaihoz meredek
kaptató vezet.
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Kiskun Magda Budapesti Séták elnevezéssel 3 túrát indított: Séta a Budai várban, Kerepesi
temető bejárása, Gellért-hegyre fel, és a Pálos sziklatemplom megtekintése.
Március 17. Séta a budai várban, Mátyás templom, Hadtörténeti múzeum, Sziklakórház, séta a
Palota körül, Budavári Sikló megtekintése.

Április 28. Séta Budapesten, a Kerepesi úti temető körbejárása.
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Szeptember 23. Séta Budán, Pálos sziklatemplom, fel a Gellért hegy tetejére, a Citadella
bejárása és az ott található Bunker Múzeum megtekintése.

A Citadella a II. Világháborúban jelentős katonai objektum volt, „Légvédelmi Erődnek” építették
ki. A Citadella belsejében található a második világháború során épített háromszintes
légvédelmi bunker, amelyben panoptikum és korhű tárgyakból álló kiállítás idézi fel a történelmi
eseményeket.
Egyesületünkből többen tevékenykedtek a Megyei Természetjáró Szövetség munkájában.
A szövetség által szervezett túravezetői tanfolyamokon, mint előadók és gyakorlat vezetők
működtek.
Túravezetői vizsgán

Balról, Szemánné Máté Katalin (MHTE), Kiskun Magdolna (MHTE), Garadnai Sándor (KVSE), egy
túravezető, Szemán László (MHTE), Balkányi Ferenc a megyei szövetség elnöke.
Váradi Zsófia, mint vizsgabiztos irányította és ellenőrizte a vizsgáztatás rendjét.
Ez volt az utolsó megyei túravezetői tanfolyam, itt már az elméleti anyagokat levelezői formában
bonyolítottuk, csak a gyakorlat volt kötelező.
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Több éven keresztül a megyei szövetségben aktívan közreműködtek: Szemán László
főtitkárként, Kiskun Magdolna Oktatási bizottság vezetőjeként, Dallos Mária számvizsgáló
bizottság tagjaként, Gombár Lászlóné fegyelmi bizottsági tagként, Szemánné Máté Katalin
polgári természetvédelmi őrszolgálat területén.
November 16. Lombhullató bál.
Kókai Istvánné Ilonka és leánya Kókai Laura
elkészítették egyesületünk zászlóját.

Táncol egyesületünk apraja és nagyja egyaránt
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November 24. Túravezetői értekezlet

Váradi Zsófia Irányításával
készült a következő évi
túraterv a DTSK hétvégi
házában.
Közben a konyhások főzték a
szokásos babgulyást ebédre.
Férfiaink
eközben
pedig
javították
az
összetört
faházunk tetejét.
Vittünk Nekik is ebédet.
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December 2. Mikulásnapi rendezvény, Mikulástúra.

A mikulás túrát évek óta Váradi Zsófia szervezi
és vezeti.
Egyesületünk ilyenkor édességekkel és
gyümölccsel lepi meg a forrásunknál
megjelenő unokákat, akik persze mind ezt a
Mikulástól kapják.
Megható, hogy ők még hisznek a csodákban.
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