
HOGYAN LETTEM TURISTA 

Az évadot idén is Rakaczky István a megyei szövetség elnöke nyitotta meg, mellette 

Pintér Vendel a szövetség főtitkára és Kiskun Magda, aki a helyiiparosok nevében 

köszöntötte a turistákat és a szokásos meleg teával vendégül látta a jelenlevőket. 

Az egyesületek tagjai különböző útvonalon gyalogolva jöttek az évnyitóra. 



Akkor még két albumot is készítettem, ezért láthattok néha ismétléseket. Rengeteg 

papíralapú kép gyűlt össze az évek során, amiből nehezen tudtam csak válogatni. 



A megyei természetjáró szövetség tagszervezetei között pontversenyt hirdetett, melyik 

egyesület tagjai gyalogolnak többet? Megkezdődött a nemes vetélkedés. Minden 

kilométert, szintet adminisztráltunk. Az elmúlt évben 2. lett az MHTE. 



  

Divat volt még az oklevelek gyártása és adományozása is. Több kilónyit gyűjtöttünk 

össze. Ezek az ötven éves évfordulóra készült kazettán megtekinthetők. 



Túrák az Abaúji földvárakhoz és várakhoz mozgalmat egyesületünk szervezte. A 

várak kiválasztását és a vezetését én vállaltam. Felkerestük: Abaújvár földvárát, 

Telkibánya templomdomb erődített templomát, Boldogkőváralja –Tóhegy őskori 



várát, Felsődobsza várdombját, Alsóvadász várdombját, Felsővadász várdombját, 

Fony – Süllyedt-bánhegy őskori települését és Hernádbűd – várdombját. 

A képen látható túrára 3 busszal és 103 érdeklődővel indultunk, és számomra a 

legemlékezetesebb vezetésem volt. Felejthetetlen volt az érdeklődés és részvét.  

 



 

 

 



Salgótarján – Szilvás-kői Geológiai Tanösvény 

A Medves fennsíkjától közvetlenül délre mintegy 1,3 km hosszú gerincként terül el a 

Szilvás-kő bazalttömege. A hegyen a bazaltos kőzetekre jellemző felszínformák széles 

tárháza tanulmányozható. Sajátos formakincsét az alábányászottság hatására 

keletkezett mély hasadékok jelentik. A természetismereti tanösvény kiegészül az Ipoly 

Erdő Zrt. által készített erdészeti bemutatótáblákkal is. A Rónabányáról könnyen 

megközelíthető a sárga jelzésen. 

 

Az útvonal érinti a Gusztáv-táró bejáratát (a Szilvás-kő alatt lévő széntelepet 
1912-1919 között és 1957-1966 között fejtették le), a Bagó-kő kőfejtőjét (itt a 
miocén korú agyagos homok és az erodált felszínére ömlő bazalt érintkezése és 
egy vető tanulmányozható), a hideg mikroklímájú, szétnyíló hasadékokat 
(álbarlangokat) és egy feltárást, amelyben oszlopos, illetve pados-lemezes 
elválású bazalt tanulmányozható 

A tanösvény egész évben szabadon látogatható. Bejárásához a Bükki Nemzeti 
Park Igazgatóság előzetesen bejelentett igény alapján szakvezetést biztosít. 

 

 



 



Mercsák László a tájvédelmi körzet vezetője, olyan helyeket mutatott meg, amit 

óvnak és védenek a növénygyűjtőktől, vagy egyszerűen a vadvirágok csokorba 

szedőktől. Ezeket az ismertető utakat több alkalommal megrendeztük. 

A vadvirágok mellett az itt fellelhető ásványokat és lelőhelyeiket is megmutatta. 



 



 

 



Máté Kati volt a túravezető, tőle kaptam ezeket a képeket. Ő akkor már komoly 

fényképezőgéppel rendelkezett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Árpád-tető  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   



 

                            Zengővárkony, Rockenbauer Pál síremléke. 

TÚRAMOZGALOM KIÍRÁSA: 

A Kaposvár és Szekszárd között már régebben meglévő Dél-dunántúli Kéktúra 
összekötése az Országos Kéktúrával - Rockenbauer Pál "Még egymillió lépés..." 
című TV filmsorozata nyomán - 1989-ben készült el. 

Hazánk második hosszú távú turistaútja nevét a népszerű turistáról, szakíróról, 
népművelőről, TV-s személyiségről, Rockenbauer Pálról kapta, - így tisztelegve 
emlékének. 

Az EWV (Európai Vándor Szövetség) döntése értelmében a Rockenbauer Pál Dél-
dunántúli Kéktúrát bekapcsolták az Európai Hosszú távú Vándorutak hálózatába, 
ennek következtében 1995-ben a Bajánsenye - Szekszárd közötti szakasz az E7 
vándorút része lett. 

 

TÚRAMOZGALOM ÚTVONALA: 

A túra útvonala: a füzetben vázlatosan feltüntetett nyomvonalon haladó, a Vas 
megyei Írottkőtől a Tolna megyei Szekszárdig húzódó, 565 km hosszúságú kék 
sávval jelzett turistaút. 

12 nap alatt teljesítettünk 255 km-t, 2350 szinttel, ez 492,5 pontot jelentett. 

 



                                         Szállásunk, Mórágy camping. 



A túrát Váradi Zsófia szervezte és készített fel a különleges útra. Edzéstervet készített, 
baleset védelmi oktatásban részesített bennünket, hiszen ilyen úton még nem jártunk. 

Felkerestük a Suchá Belá-kanyont, a Prielom Hornády Hernád áttörést, a Piecky-
kanyont, a Klástorisko Vörös–kolostor környékeit. Bátorságra nagy szükség volt. 

Szállásunk a Podlesok kempingben faházakban volt, innen indultunk naponta a négy 
napos túrákra. Volt itt minden, létrák, fapallók, fémtálcák és láncos biztosítók. 



 

 

„Fülesbagoly Kupa” éjszakai túraverseny A 36-os kategóriában Máté Katalin és 
Szemán László első helyezett lett. A B kategóriában pedig Szalai Zita és Szalai Bála 
szintén első lett. Így az egyesületek közötti versenyben megnyerték a Borsodchem 
Kupát. 

Az országos Egyéni Tájékozódási Túrabajnokságon Szalai Zita első lett. 

Máté Katalin négy évig elnökhelyettes és tíz évig elnöke volt egyesületünknek. 

Szemán László 2003-tól elnökségi tag lett. Ebben az évben a B.- A.- Z. Megyei 
Természetjáró Szövetségben számvizsgáló bizottsági megbízatást kapott, később 
főtitkár és a gazdasági ügyek intézője lett. 

 

 

 

 

 

 



A Zemplén-hegység legszebb tájaira nagyon szívesen vezettem túrákat. Abaújszántón 
kezdtem pedagógus pályámat, itt születtek fiaim, itt élvezhettük a fiatalság örömeit. 

Sokkal otthonosabban mozogtam, mint a Bükk-hegységben. A ligetes részek, a 
számtalan kilátóhely, a természetesebb táj a mai napig a legvonzóbb számomra. 



 

 



 

Szemán László és Máté Katalin esküvője, akiket a túrázás hozott össze és ennek 
eredménye a házasság lett. Laci esküvői tanúja Váradi Zsófia, Katié pedig Kiskun 
Magda lehetett. 

 



A Mikulás ünnepség nagy érdeklődés közepette zajlott, nagyon sokan eljöttek más 
egyesületből is, kisgyerekeikkel és unokáikkal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalászi István túratársunk ekkor is és máskor is több éven keresztül etette télen a 
madarakat 


