Hogyan lettem turista, avagy egyesületünk élete képekben
2006

Szemánné Máté Katalin elnökünk üdvözli a megjelenteket. Balkány Ferenc a Megyei
Természetjáró Szövetség elnöke megnyitja a turista évadot.

Éves közgyűlésünk, jobbról Balkányi Ferenc a Megyei természetjáró Szövetség
elnöke, Kesik László titkár, Szemánné Máté Katalin elnök, Gombár Lászlóné
gazdasági vezető, Kiskun Magdolna elnökhelyettes.

Kiemelkedő eredmények: Kalászi István Érdemes Természetjáró, Kerekesné Szűcs
Katalin, Kovács Béla, Zsadányi József Kiváló Természetjáró minősítést szerzett.
Eredményes ezüstjelvényes túravezetői vizsgát tettek: Kerekesné Szűcs Katalin és
Kiskun Magdolna. Legtöbb pontot gyaloglásával Váradi Zsófia szerzett (3387,5).

Márciusi túrák, ilyen tavaszt értünk meg

Garadna – Andó-kút – Varbói tanösvény –
Ortás-tető – Majális park.
Túravezető: Bácskay Alice

Répáshuta – Hór-völgy – Belvács-völgy – Cserépfalu (Kisamerika, barlanglakások)
Millenniumi kilátó. Túravezető Szemán László
Álló sor balról: Juhász István, Kovács Béla, Nagyné Novák Éva, Czeglédi Tibor,
Kisszely Papp Ferencné, Szemán László, Váradi Zsófia, Kerekesné Szűcs Katalin,
fekszenek: Kalászi István, Kiskun Magdolna
Millenniumi kilátó
A borsodi Cserépfalu az Egri-Bükkalja északkeleti
csücskében fekszik, melynek csaknem 100 lakója
van.
Az apró falucska egyik legemblematikusabb
építménye a 240 méter magasságban álló
Millenniumi-kilátó, amely Csete György Kossuth
díjas építész tervei alapján épült 2000ben. Külsejéről egy kaptárkő juthat eszünkbe,
ablakai képezik a fülkéket. Csigalépcsőn keresztül
juthatunk fel a kilátó tetejére, ahol a fülkeszerű
ablakokból csodálatos kilátás tárul elénk.
Láthatjuk Cserépfalut, a Bükkalját és a Hór-völgy
által észak–déli irányban kettészelt Déli-Bükköt is.

Tavaszi nagytakarítás a Bükkben, szervező B-A-Z megyei Természetjáró Szövetség.
Egyesületünk Majális Park és a Helyiipar-forrás közötti útvonalon gyűjtögetett.

Húsvéti csillagtúra Nagykovácsi központtal, 2006. április 15-16-17.

Első nap 48 társunkkal indultunk a húsvét megünneplésére kirándulással és túrával.
Hatodik alkalommal szerveztük Gombár Lászlónéval ezeket az ünnepi utakat. Első
pihenőnket kastély látogatással kötöttük össze Gödöllőn (fénykép). Majd Aszódon a
Petőfi Múzeumot tekintettük meg.
Nagykovácsiban a szállás elfoglalása után rövid túrát tettünk a kőrnyéken.
Vezette: Kiskun Magdolna Táv: 13 km Szint: 280 m

A Nagy-kopasz hegy tetejére (559 m) építették a Csergezán Pál kilátót, amit útba
ejtettünk. Káplár Mihály készíti az „évtized legjobb fényképét”. Mögötte Mogyorósiné
Deák Erzsébet és Borosnyai Magdolna.

Második nap:
Városnézők: Dorog – Klastrompuszta – Esztergom – Zsámbék (autóbusszal). Vezeti:
Panyikné Weiling Mária.
Kéktúra: Klastrompuszta – Nagykovácsi Vezeti Váradi Zsófia Táv: 21 km Szint: 570 m

Este
Húsvéti ünnepség az
ebédlőben,
Ceremónia
mester
Lugosi Judit.
Locsolkodás előtt a
fiúknak vidám húsvéti
versikét
kellett
előadni.

Harmadik nap
Városnézők: Szentendre Skanzen
Túra: Kiskovácsi – Holdvilág-árok – Vasas szakadék – Szentendre
Vezeti: Váradi Zsófia Táv: 13 km Szint: 500 m

Az első Nemzetközi Nagy-Milic Természetjáró Baráti Találkozót a Megyei Szövetség
felkérésére egyesületünk szervezte meg és bonyolította le. 6 egyesületből
összesen 113 fő vett részt a találkozón. Egyesületünket 52 fő képviselte.

Gyalogtúra: Hollóháza – Bodó-rét – Nagy-Milic – Senyánszki-rét – Füzéri vár – Füzér
Túravezetők: Szemán László és Váradi Zsófia
kép a füzéri várban

Kerékpár túra Boldvára, balról: Kesik László, Császár István, Gönczi Jánosné, Gönczi
János, Császárné Juhász Mónika, Takács Csabáné, Szalai Zita, fotós Kiskun Magda

Répáshuta – Hárs-kút – Imó-kő – Samassa ház – Vöröskő-forrás – Felsőtárkány
Túravezető: Sütő Menyhért, fényképen: Váradi Zsófia

Szendrő Vitézlő teljesítmény túra, április 29. Rajt a Szendrői várból.

A Megyei Természetjáró Szövetség szervezésében kirándultunk 3 napon át
Nagyváradra és környékére. Egyesületünk meghívott tagjainak számára jutalomként
kaptuk az utat.
100 éve halt meg Czárán Gyula és ez alkalomra rendezett emléknapokon vehettünk
részt.
Czárán Gyula (Seprős, 1847 – Menyháza, 1906 jan. 8.): földbirtokos; turisztikai
szakember. Bp.-en és Bécsben jogot tanult, de utána a turistáskodásnak élt. Meglett
férfi korában beiratkozott Selmecbányán a bányászati akadémiára. A Bihar-hegység
több vízesésének és barlangjának felfedezése után feltárta a Meleg-Szamos
forrásvidékét és a hegység más nevezetességeit (Csodavár, Meziadi-cseppkőbarlang,
Révi-sziklaszoros és barlang stb.). Saját költségén létesítette az útjelzéseket, építtette
a turistautakat. A Meziadi-cseppkőbarlang 30 m magas előcsarnokában helyezték el
a nagyváradi turisták emléktáblájukat 1930-ban.

Ülnek balról: Kisszely Papp Ferencné, Kalászi istván, Váradi Zsófia, Kiskun Magda,
állnak: Gombár Lászlóné, Jenet Barna (MVSC), Dallos Mária, Csőriné Kardos Éva
Az emlékülésen kívül, megismerkedtünk a belváros nevezetességeivel, kalauzunk
helybéli túratársunk által. Engem legjobban a vár érdekelt, ami nagyon lepusztult
állapotban volt, felújítás előtt állt, de bemenni nem lehetett. Csak kívül jártuk körbe.
Busszal elvittek a Boga-völgybe, ahol komolyabb túrában lehetett részünk.

Dél-Olaszország nevezetességei és az oda vezető út állomásai június 9-18.
Firenze a Ponte Vecchio (Öreg
Hídja)
Bebarangoltuk a híres város
legnevezetesebb részeit. Innen
indult és terjedt el a reneszánsz
építészeti stílus.
Leglátványosabb a Dóm tér, de
lépten, nyomon szépségeket
csodálhattunk, Uffizi képtár,
díszes templomok, paloták,
szökőkutak.
Itt látható Michelangeló Dávid
szobra és számtalan festő
alkotása a reneszánsz korából.
Sperlonga Dél-Olaszország egyik legszebb üdülőhelye. A tenger fölött 55 méter
magasan elterülő, 3700 lakosú város hosszú homok strandja és kiváló klímája tette
népszerűvé. Gazdag történeti múlttal is rendelkezik, hiszen már az ókori Tiberius
császár itt építetett hatalmas villát és a tengerparti barlangokat is hozzácsatoltatta.
Először 1956-ban kezdték feltárni és ma már múzeumát a leletekkel megtekinthetjük.

Kirándulás Rómába, idegenvezetőnk Szép Károly kitűnően irányította nagy létszámú
csapatunkat. Buszunkat a Szent Pál bazilikánál hagytuk és innen helyi közlekedési
eszközökkel jutottunk el a belvárosba.
Colosseum (héttérben),
az
ókori
Róma
leghíresebb műemléke.
Előtte Titus Diadalíve.
Felsétáltunk a város
leghíresebb dombjára,
a Capitoliumra, utána a
Trevi-kutnál hűsöltünk
egy kicsit. Elmentünk
az Angyal vár mellett,
innét, a Szent Péter
bazilikát kerestük fel,
benne
Michelangeló
világhírű szobrával a
Pietával.

Végigjártuk a Forum Romanumot, ami az ókori Róma politikai, vallási, törvényhozói és
kereskedelmi központja volt, utána kissé megpihentünk.
II. Viktor Emánuel nevét viselő emlékművet is felkerestük. Ő egyesítette Itáliát.

Kirándulás Nápolyba és onnan hajóval Capri szigetére
Nápoly tartományi székhely, joggal a világ egyik leghíresebb városa. A modernizáció
ellenére Nápoly régi lelkülete még ma is létezik, megmaradt a nápolyiakban,
dalaikban, hagyományaikban, a műemlékeikben, a népi lakónegyedeikben.

Rövid városi sétánk alatt megnéztük az Anjou Várkastélyt (fényképen), a Királyi
Palotát, a félkör alakú főterét, a Galéria Umbertó belsejét, amely elegáns belvárosi
szalon és divatos találkozó hely, a Gesú Nuovo templomot.

Capri az útikönyvek szerint a világ legszebb szigete, a fény, színek és illatok, a csend
és a tisztaság szigete. Már az ókori római gazdagok is építkeztek ezen a helyen.

Megérkeztünk a Marina Grande Capri nagy kikötőjébe. Hasonló nevű települése120150 méter magasra épült, luxusszállók, luxusbutikok, édenkertek, Augusztusz-park,
Faraglioni-sziklák, csodás körpanoráma várt ránk.

A domb tetejére építették Anacaprit, 260
méter magasságban. A csúcsra libegővel
lehet feljutni. Híres Az Axel Munthe
Múzeumvilla, ennek ellenére kevesen
voltunk rá kíváncsiak. A többiek
felvonóztak, ebédeltek, vásároltak, főleg a
helyi nevezetességű limoncselló italból
hoztunk haza kóstolót, hiszen csak itt
készítik ezt a citromos innivalót.
Mikró busszal jutottunk vissza a kikötőbe.

Egy napos kirándulás Pompeibe, a Vezúv kráteréhez és a Szorrentói - félszigetre.
Pompeit Kr. után 79. augusztus
24-én a Vezúv egy heves kitörése
vastag hamu- és lávasalak réteg
alá temette a várost. A lakosok
közül
kevesen
tudtak
megmenekülni, nagy részüket
saját házaikban és az utcák
mentén temette be a hamueső, a
gázkigőzölgések fojtatták meg. A
város hirtelen halála szinte
érintetlenül
megmaradt
az
utókorra. Csak a 19. században
kezdték meg a módszeres
ásatásokat.
Pompeiben egy teljes várost
ismerhetünk meg fórumjával,
templomjaival, színházaival és
amfiteátrumaival,
tereivel,
utcáival, kereskedő- és népi
lakónegyedeivel, üzleteivel és
sötét kis kocsmáival, rossz hírű
szállodáival. Felismerhetők a
söntések, a mosodák, a sütödék,
a lakóházak, a fürdők.
Vezúv Nápoly vulkánja
Kr.u. 79-ben a kitörése
elpusztított három települést,
Pompeit, Herculaneumot és
Stabiaetet. Egészen a kráter
aljáig lehet eljutni akár
busszal is, innen gyalogolva
érhetjük el a legmagasabb
pontot a kráter hatalmas
tátongó száját. Ami kb. 600
méter széles és 200 méter
mély.

Szorrentói félsziget a görög időkben a mitológia
szirének laktak itt, akik édes énekükkel elcsábították az
arra járó hajósokat, köztük Odüsszeuszt.
Később kedvelt római nyaraló hely lett és ma is az.

Hazafelé még megszerveztünk egy velencei városnézést.
Hajóval érkeztünk a Doge Palota
lagúnára néző oldalához.
A tér ékessége a Doge –Palota, a
Palazzo Ducale. A fejedelmek
lakhelye és a köztársaság
államhatalmának központja.
Ide csatlakozik a Piazza S. Markó
tágas területe.
A három oldalával határolt téren
fehér
márvány
paloták
sorakoznak, földszintjén drága
boltokkal.
A hatalmas tér keleti részén láthatjuk
a Szent Márk templomot, amire az illik
olyan, mint egy dúsan ötvözött
ékszerdoboz.
A templomot 1100 körül fejezték be.
Mai tarka, keleties pompáját a későbbi
évszázadok alatt rárakott díszeknek
köszönheti.
A templom fő díszei a nagyszerű
mozaikképei.
A 96 méteres Campanile, melynek
tetejére lifttel is felmehetünk, ahonnét
széttekinthetünk a lagúnák világában.

Velence fő ütőere a Canal Grande,
kőbe, fehér márványba faragott
történelmével. A Doge Palotától a
vasútig 4 km hosszú. Vize 50-70 m
széles és 4-5 méter mély. Itt
közlekednek Velence „villamosai”, a
vaporettók. Mi a busz parkolóból
hajóval közelítettük meg a főteret. A
városban csak hajókkal, vagy
gondolákkal lehet közlekedni. A
híres fehér márvány Rialtó - híd előtt
a Káplár család látható.
A világhírű Rialtó-híd 44 méteres ívével köti össze a csatorna két partját. 1588-92-ben
épült. A 7,5 m magas, 22 m széles híd 27,7 m fesztávolságú márvány bolthajtását
12 000 cölöp tartja. A csatorna partja mellett mindkét oldalon gazdag kereskedők
pompás palotái emelkednek. Ma már egyre nagyobb gondot jelent a tenger szint
emelkedése. Világméretű összefogást sürgetnek a vízi város megmentésére.

Evezős tábor Tiszafüreden 2006. június 23-28.Túravezető: Kovács Lajos

Alföldi Kék–túra Berettyóújfalutól Kisvárdáig, július 22-30-ig

Fényképen állnak balról: Bikfalvi Tünde, dr. Szögeczki Ildikó, Kiskun Magda, ülnek dr.
Gulya Valéria, Kreiter Ilona, Gombár Lászlóné, Kupai Barnabásné a vajai kastélyban
Bélyegző helyek: Berettyóújfalu – Hencida – Nagykereki – Kismarja – Pocsaj – Álmosd
– Kepecstag – Vekeri-tó – Bánk – Halápi csárda – Nyíracsád – Nyírlugos – Istvántanya
– Nyírbátor – Nyírderzs – Vaja – Nyírkarász – Gyulaháza – Kisvárda

A korábbi szokásunktól eltérve nem csatlakoztunk másokhoz. Felkértük Csemák
Józsefet autóval kísérjen bennünket, ő lett a mindenesünk. A szervezést és
túravezetést én vállaltam, de nem fogom elfelejteni ezt az elhanyagolt túra szakaszt.

A tavalyi beszámolómban tévesen azt írtam, hogy ez a csoport itt fejezte be az OKT-t
Ellenkezőleg ott kezdték és most itt folytatják Zalaszántótól Zircig.
Szervező és túravezető: Szemán László
Résztvevők: balról Bácskay Alice, Kesik László, Nagy Judit, Szemán László, Kisszely
Papp Ferencné, Páll Gyuláné, Kalászi István, Kovács Béla

Nem
egyesületi
szervezés
alkalmából mentünk Budapestre,
hogy megnézzük a hagyományos
augusztusi tűzijátékot, de örökre
felejthetetlen maradt a katasztrófa.
Pár képet készítettem csak, amikor
kitört a borzasztó vihar.
Mindenki
menekült,
a
zápor
vízszintesen
söpört
végig
a
tömegen. Perceken belül bőrig
áztunk. A tűzijátékot leállították, a
parton
szépen
berendezett
vendégváró helyek összetörve, felborítva árválkodtak. Az emberáradat nem fért be a
metró lejárataiba. Volt ahol pánik hangulat lett, visítoztak, kiabáltak. Mi a testvérekkel
és barátokkal néma csendben egymás kezét szorongatva vártuk a vihar végét.

Buszos kirándulás: Miskolc – Sajókaza – Sajónémeti – Bükfürdő – Aldebrő - Miskolc
Sajókazán megnéztük a kastélyt, melynek egyik tulajdonosa volt báró Radvánszky
Béla, aki Magyar család élet és háztartás című művében 200 év szokásait gyűjtötte
össze, családi levéltárakból. A nagyközség temploma románkori, szépen felújítva.
Sajónémeti várhegy
A Sajó fölött emelkedik, tszf. magassága
250 m. Két egymástól független a
kutatások szerint motte típusú vár
maradványait találjuk a dombtetőn.

Bükfürdőn fürödtünk, aki nem tette ezt,
azokat Váradi Zsófia túrára vezette.
Hazafelé még meglátogattuk
Feldebrő templomát, (alapja a 11.
századból való) melynek altemploma
országunk legrégebbi freskóival díszített
helye. Ide temették az Abákat.

900-as csúcsok, túravezető Nagy Judit, táv: 25 km, szint 810 m

Gyalogos Természetjárók I. Észak-Magyarországi Regionális és Nemzetközi
Találkozója, Salgótarján 2006. szeptember 08-10.

Egyesületünkből harmincan vettünk részt a találkozón. Lehetett választani sima túra
és teljesítmény túra között. Egyik nap a bátrabbak teljesítmény túráztak, másik nap
vezetett túrára mentünk.
Útvonal: Salgótarján – Tatárárok – Salgóvár – Boszorkány-kő – Salgóbánya –
Medves-fennsík – Rónabánya – Szilvás-kő – Rónabánya – Salgótarján
Táv: 18,0 km szint: 600 m

Hagyományos lombhullató este, vacsorával és táncmulatsággal

A legfiatalabb Helyiiparos turista

A II. Helyiipar Teljesítménytúra, rajt és cél a DTSK turista házánál volt

Távok: 15/30/45 km. Az időjárás most kegyeibe fogadta rendezvényünket, de
módosítások miatt egy napra kerültünk a Bükk leglátogatottabb Mátra Kupájával.
Ez nagymértékben csökkentette a résztvevők létszámát.
15 km-en 70 fő, 30 km-en 17 fő, 45 km-en 22 fő indult, összesen 109 fő.

Megjött a Mikulás!

Akkor még sok gyereket hoztak el a szülök és nagyszülők

Búcsúzik a képes beszámoló összeállítója, jövőre is mosolygós túrákat láthatunk

December 27-én Zsadányi József hívott meg egészségügyi sétára a nagy eszemiszomok után. A Kis-Kőháti-Zsombolyt kerestük fel, ami eddig nem szerepelt a
túratervünkben. S azóta sem találkoztam ilyen úttal.

