HOGYAN LETTEM TURISTA 2007, avagy egyesületünk élete fotókon
Téli túrák: Lillafüred – Bükkszentkereszt – Vásárhelyi pihenő – Nagy-kőmázsa –
Miskolc-Tapolca túravezető: Szűcs József

Büdöspest, túravezető: Győri Zsuzsa, kemény emelkedőn jutunk a barlanghoz.

Kühne Andor (1875-1944) a Bükk Egylet egyik alapítója és oszlopos tagja volt.
Elévülhetetlen érdemei elismeréséül a Jávorkút – Svédfenyves – Sebesvíz közti
útszakaszt 1971-ben az MVSC turistái róla nevezték el. Az út svédfenyvesi szakaszán
egy félreeső, csendes zugban emléktáblát is állítottak 1973-ban, melyre másodszülött
fia – Kühne Pál – megejtően kedves sorai kerültek:

Öreg fáknak helyén új sarjadék nőtt már
Füves ösvényeken más nemzedék jár
Régi nyomra ráhull az idők avarja
S mint kedves emléket betakarja.

1971-es Kühne Andor út előkészítése és
avató ünnepsége

Kisvonattal Mahócára, ott tea főzés és ivása. Menetközben a vonat többször megállt
és ilyenkor a szenvedélyes kisvonatozók fotóztak ahonnét csak tudtak.

Erdészeti emlékművek az erdei munkavégzés közben elhunyt erdészek és erdei
munkások tiszteletére emelték . Jávorkút felöl jövet Lillafüred felé haladva a Vesszősvölgy elágazásánál egy töbör mélyén bújnak el a forgalom és zaj elöl.

Szomolya – Vén-hegyi kaptárkövek – Bogács – Furgál-völgyi kaptárkövek – Tard eh.
Túravezető: Pásztor Istvánné, Vilma néni

Kalászi István átveszi a megye Természetjárásáért emlékplakettet

B-A-Z megye Természetjárásért kitüntetettjei
B-A-Z. megye Természetjárásáért emlékplakett
2000 Zabari László

MHTE

2001 Lengyel Bertalanné

MHTE

2003 Váradi Zsófia

DTSK

2004 Dr. Gulyás József

MHTE

2004 Kiskun Magdolna

MHTE

2007 Kalászi István

MHTE

Alapítva 1996

Március 15. Népek tavasza teljesítménytúra, egyesületünk rendezői és segítői

Szervező B-A-Z megyei Természetjáró Szövetség

Túravezetők: 30 km: Váradi Zsófia, 15 km: Kiskun Magdolna, 10 km: Bikfalvi Tünde

Autóbuszos Húsvéti Túra a Mátrában 2007. április 7-9. (szombat-hétfő)
Szervező: Szemánné Máté Katalin

1. nap Egerben városnézés, vezette Kalászi
István.
Istenmezeje Noé szőlője.
Sámsonháza, geológiai feltárás.
Sámson vára,

2. nap gyalogtúra: Galyatető – Mogyorós orom – Mátra nyereg – Mátraháza –
Mátrafüred. Sétálóknak (busszal): Galyatető - Parád – Gyöngyös - Pásztó

Hanák Kolos kilátónál

Farkasmály csárda és borospince

Hagyományainkat követve,
vasárnap este tartjuk a
locsolkodást.
Hétfő délelőtt inkább
túrázással töltjük az időnket.

3. nap Pásztó – Cserteri vár – Fallós-kút Mária kegyhely – Mátraszentimre három
falu temploma – Vöröskői kilátó – Siroki vár

Második Nemzetközi Nagy-Milic Természetjáró Baráti Találkozó

Kalandozó magyarok kalandjai Párizsban. Autóbuszos út Párizsban és a Loirementi kastélyokban, 2007. április 28- május 4. Szervező: Gombár Lászlóné
1. nap utazás Magyarországon, Ausztrián, Dél-Németországon át, szállás Strasbourg
térségében. Este 7 óra helyett, másnap éjszaka 1 órakor érkeztünk meg, többszöri
autópálya építések és elterelések miatt. A busznak a rendeletek szerint viszont 9 órát
„pihennie kellett. Ez aztán minden további indulási tervet felborított.
2. nap 9 órakor indulhattunk csak, pedig 500 km várt ránk Párizsig. Megérkezésünk
után első utunk a Pompidou kulturális központba vezetett, majd a Városházát jártuk
körbe, ahol készültek az elnökválasztásra, egyik jelölt Nikolas Sárközy volt, aki később
megnyerte a választást. Párizs egyik jelképéhez a Notre Dame-hez sétáltunk.
Megtekintettük a Pantheont, a híres francia személyiségek nyughelyét. A napi
programot a Luxemburg Parkban fejeztük be.

A modern építésű Pompidou központ

Városháza a választásokra készül

A templom 200 évig épült 1345-ben fejezték be, 9 ezer ember befogadására alkalmas.

Pantheon: Nagy férfiainak a hálás haza
Luxemburg Park és kastély épült 1612-ben
A kastélyt övező hatalmas terület ma nyilvános park, szobrokkal, szökőkutakkal és
rengeteg növénnyel. Híres szökő kútja a Medici-kút és a világ négy sarka nevű kút.
3. nap első utunk a La Defense negyedbe vezetett.
A 130 hektárnyi terültet a
városrendezési tervek az üzleti
élet céljaira szánták.
1955-ben fogtak munkához. Az
épületek egy hatalmas téren
állnak.
Ezt a teret csak gyalogosok
használhatják.
A kiszolgáló útrendszer ez alatt
húzódik.

Tour Eiffel, Párizs jelképe, 1889-ben állították fel a Világkiállítás alakalmából. Teljes
magassága 320 méter. Három emelete van. Csodálatos kilátás nyílik a városra. Jani
emlékezetes mondását azóta se felejtjük: „a Sajó parti legényke ide is eljutott”. Vagy:
„hát Csőriné itt vagy Miskolcról a Kassai utcából”.

A Louvre múzeum számára adott idő a várakozások miatt, rövidre sikeredett A
megváltott jegyekkel szinte futva tekintettük meg a legnevezetesebb műalkotásokat: A
Szamothrake-i Nikét, a milói Vénuszt, a Mona Lisát, az egyiptomi gyűjteményt és a
korona ékszerek termét. A múzeum udvarán több időt tölthettünk még, ahol Napóleon
diadalíve emelkedik, emlékeztetve az 1805-ös győzelmének emlékére.

A milói Vénusz a görög testkultusz szépségmintája. Kr. e. alkotás

4. nap A Loire-völgy felé haladva
megálltunk a Charteres-i katedrálisnál,
a franciaországi gótikus építészet
gyöngyszeménél és a Mária kultusz
központjában.

Késő délután érkeztünk az első Loire-völgyi kastélyba Blois-ba

Világhírű a kastély lépcsőháza, amely egy
nyolcszögletű toronyban kapott helyet. A lépcsők
három emeletnyi magasságban futnak ferdén, spirál
alakban. Ünnepségek idején dísztribünök voltak.
5. nap második kastélylátogatásunk Amboise-be vezetett.
I. Ferenc (1494-1547) uralkodásának első éveit itt töltötte. A kor legnagyobb művészét
Leonardo da Vincit hívta meg királyi székhelyére. Az ősz mester életének utolsó három
évét itt töltötte. Végakarata szerint ezen a helyen temették el, a Szent Hubert
kápolnában.
A kastélyban már több helységet rendeztek be, pl. a Rendi Gyűlés termét.

Sorrendben a harmadik kastély
Chenonceau következett, a
legszebb a legérdekesebb, amit
egyöntetűen megállapítottunk,
ráadásul mind ezt nők építették.
Ez a birodalom mindig híres
asszonyok
tulajdona
volt.
Valamennyi folyosója, helysége
korabeli. Különleges konyhája,
kamrája fűszeres szobája és
virágai.
S hatalmas szépen gondozott
parkja és gazdasági udvara is
van.
A csoda palota nem a Loire folyóban áll, hanem a kis Cher patakban nézegetheti
magát. Első építtetője Chaterine asszony volt, kinek férje három királyt is kiszolgált,
mint adószedő.
Később Diana de Poitiers, II. Henrik szeretőjeként kapta meg Chenonceau-t, ami köré
pompázatos kertet készíttetett. Amikor a király meghalt, Medici Katalin a feleség,
cserét erőszakolt a híres kurtizánra, aki rajongva szerette, szépítette és bővítette a
kastélyt.

A kastély parkjában a boldog, táncos lábú és jókedvű hölgykoszorú

A negyedik Loire-menti palotát Chambord hatalmas várkastélyát jártuk még be a mai
napon. I. Ferenc építette, majd XIV. Lajos, kedvelt tartózkodási helye lett.

6. nap Strasbourg óvárosát tekintettük meg. A város Franciaország „rajnai kapuja”,
gazdasági, kulturális és idegenforgalmi központja.

EPILÓGUS (ÚTÓSZÓ)
Oly távolinak, fárasztónak éreztük az utat,
Pedig a hun Attila lóháton is eljutott oda.
Árpád-házi királyné lett a francia Anna,
Az ő unokája az ország építő IV. Béla
Árpád-házi királyaink mind elfogytanak,
Francia származású Anjou herceget hívtak.
Két királyuk tette országunkat naggyá,
Meg a velük ide jött papság.
Számtalan szál köti össze e népeket,
Elmentünk hát megnézni a gyökereket.
Otthon, majd, mint a pók, középre ülünk,
S kalandos emlékeink szálát felfejtjük.

„ENCIÁN KUPA” tájékozódási túraverseny
Egyesületünk és a B-A-Z megyei Természetjáró Szövetség közös rendezvénye

Sokan ismerjük azt, a mondást, kétféle ember van: a normális és a turista.
A turisták között is van azonban egy csoport, amely még a turistánál is túristább
Ő A TÚRAVERSENYZŐ

Bükkszentkereszt
polgármestere díszes
kupát ajánlott fel a
legeredményesebben
versenyző csapatnak

Tisza-tavi Vízi tábor, Tiszafüred
B-A-Z Megyei Természetjáró Szövetség 2007. 06. 22-28.

Egyesületünkből részt vevők: Dr. Babinszki Eleonóra, Bácskay Alice, Csőriné Kardos
Éva, Dókus Sándor, Farkas András, Gombár Lászlóné, Dr. Gulya Valéria, Juhász
Mónika, Kiskun Judit, Kiskun Magdolna, Kesik László, Kreiter Ilona, Kulcsár János,
Mankovics Tamásné
Fürdés a Tiszában, számozott öblítő csatornákon át jutottunk ide.

Programok: tábornyitó ünnepség, vízi jártasság oktatása, tábortűz, rövid vagy hosszú
kenu túrák, tábori vetélkedő, kézműves foglalkozás, szellemi totó és táborzáró buli.

Kiskun Judit vezeti a kézműves foglalkozást

Néha nem a hajó vitt bennünket,
hanem mi vittük őt.

„Irodalmi barangolások” autóbuszos kirándulás július 14.
Miskolc – Sárospatak (nagykönyvtár) – Sátoraljaújhely (Magas-hegyi libegő,
gyalogtúra) – Végardó Termálfürdő – Sárospatak (Rákóczi vár) – Miskolc

Sárospatak séta az iskola kertben
Túravezetők: Kiskun Magdolna, Kerekesné Szűcs Katalin

DÉL - ERDÉLYI AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS 2007. augusztus 11-17.
Túravezető: Bikfalvi Tünde segítői Gombár Lászlóné, és Kiskun Magdolna.
Három évvel ezelőtt már szerveztünk egy Észak – Erdélyi utat, ezért ezeket a helyeket
már kihagytuk. Amikor nekiültem a képek kiválogatásának, akkor elővettem Kesik
László beszámolóját erről az útról, amely Bakancsosok a tündérkertben címet kapta.
Ő tudatosan készült egész úton erre a krónikási feladatra, szubjektív
élménybeszámolóját a honlapunkon most is el lehet olvasni.
1. nap Kolozsváron rövid séta a belvárosban Szent Mihály templom, Mátyás szobra,
Mátyás szülőháza, a Farkas utcai református templom és a Szabó bástya
megtekintésére futotta rövidke időnkből.

Marosvásárhelyen első utunk a
Kultúrpalotába vezetett a magyar
szecessziós építészet kiemelkedő
alkotásának megismerése várt ránk,
helyi idegenvezető segítségével.
A gazdag freskó és faldíszítések mellett
kiemelkedő látványt nyújtanak a festett
üvegablakok.
A Kultúrpalota mellett található a 20.
század első tizedében épült Városháza
is, ugyanolyan szecessziós stílusban.
Elsétáltunk a Bolyai líceumhoz. a régi
protestáns intézmény 1716-tól működik itt. Itt tanított, tanult a két Bolyai, apa és fia.
Mindkét Bólyai csodagyerekként indult és a maga nemében zseni volt, és híressé
váltak, apa, mint feltaláló, több nyelven beszélő, és műveket fordító. Fia, mint
matematikus szerzett világhírnevet.
Utunk a várba vezetett, amit 1605 után kezdek építeni. A vár bástyáit 900 méter
hosszú téglafal kötötte össze.

Szállásunk egy kis dombon épült egyházi szeretet szolgálat épületében volt.
Erkélyeiről a városra tekinthettünk le és gyönyörködhettünk a szép kilátásban.
2. nap Első megállónk Segesváron történt.

Balra a 14. században épült óratorony, ami a
város jelképe lett. Jobbra, kilátás a toronyból.
Barangolásunk során felmentünk a diáklépcsőn,
ami 1642-ben épült és a mai napig is ott járnak a
tanulók az iskolába, mint hajdanában.
Fehéregyháza, emellett a község
mellett található az a mező, amelyen a
feltételezések szerint Petőfi Sándor az
életét vesztette 1949. július 31-én.

Agyagfalva
az
1848-as
székely
nemzetgyűlés emlékműve. Készült 1982ben, felavatták 1990-ben.

Székelyudvarhelyen ismét rövid megállót tartottunk. Megnéztük a város, központi
ovális terét, ahol a magyar történelem nagyjainak mellszobrai láthatók.
Csíksomlyón épített ferences templom és kolostor híres búcsújáró hely. A búcsút
minden évben pünkösdkor tartják, ahol több tízezer ember vonul fel a dombtetőn lévő
Salvator kápolnához. A körmenetben haladók meghatározott sorrendben vonulnak,
népviseletbe öltözve. Elől a moldvai csángók haladnak.

A templom nevezetessége a Mária szobor. A néphit szerint, aki a szobor előtt kíván
valamit, az teljesülni fog. Így hát mi is beálltunk a sorba kívánságainkkal együtt.
Szent Anna-tó hívogatott még, mivel szállásunk a közeli Tusnádfürdőn volt.
Ez a tó az 1294 méter magas
Nagycsobád vulkáni hegy kialakult
kráterében
található
950
m
magasságban.
A bátrabb társaink a sima víztükrű
kerek tóban élvezték a kellemes hőfokú
pancsikálást.
A többiek a tó mentén sétálgattak.

3. nap ezen a napon nagyon sok látnivaló szerepelt a tervekben.
Bálványosfürdő-től gyalogosan közelítettük meg a Torjai büdös barlangot. Ez a
1053 méter magasan lévő barlang kénhidrogént bocsájt ki, ami halálosan mérgező.
Néhány percet lehet csak benn tölteni és a sárga vonal feletti részben szabad óvatosan
mozogni. Régen a szegény öregek ide jöttek meghalni, hogy a fiatalabbaknak több
élelem jusson. Sánta Ferenc novellájában megrázóan írja le ezt a szomorú szokást.
Kézdivásárhely
kiemelkedő
látványossága Gábor Áron szobra,
ahol
elénekeltük
Gábor Áron
rézágyúja című nótát, majd a
Kossuth
nóta
következett.
Megtekinthettük még a híres baba
múzeumot,
ahol
közel
300
népviseletbe
öltöztetett
baba
sorokozott a vitrinekben.

Gelence temploma a világörökség része, az 1330-ból való freskói miatt. A freskó képei
azt a kedvelt Szent László legendát ábrázolják, mikor egy kun vitézt üldözött, aki,
elrabolt lányt vitt a lován. László utolérte, legyőzte a kunt és kiszabadította a leányt.
Zabola felkerestük a Mikes kastélyt ahol gyermek éveit töltötte Mikes Kelemen.
Hűségesen követte II. Rákóczi Ferencet a száműzetésben. Ő volt az utolsó, aki
meghalt Rodostóban, pedig többször kérvényezte szabadon bocsájtását, de azt Mária
Terézia mindig elutasította. A 20. században a Mikes család a kastélyt visszaigényelte,
több éves huzavona után visszakapták, akkor neki láttak a felújításának.
Alsócsernáton Itt egy székely néprajzi múzeumot tekinthettünk meg. A
gyűjteményben rengeteg tárgyat helyeztek el. A múzeum vezetője nagyon szívhez
szólóan és nagy hévvel mesélt a tárgyakról és ez által a magyarok összefogásáról.

Árkoson egy kastélyt és parkját sétáltuk körbe.
Szepsiszentgyörgy hírességét a Székely Nemzeti Múzeumot futva kerestük meg, de
sajnos zárva találtuk, így csupán néhány képet készíthettünk az utcáról. A kapott
szabadidő itt is kevésnek bizonyult, de haladni kellett, mert még várt ránk más is.
Prázsmár nagyon híres erődtemploma. Ez Erdély legnagyobb erődtemploma és a
Világörökség részét képezi. A 13. századból származik és a 15 században erősítették
meg masszív magas falakkal vették körül, melyeken lőrések sorakoznak.
Négyfaluban barcasági csángó családoknál kaptunk szállást.
4. nap délelőtt a város fölé magasodó Cenk-hegyre gyalogtúra (3 óra). Felvonóval is
fel lehet jutni a tetőre. Többen ezt választották. Délután ismerkedés a város híres
nevezetességeivel a Fekete templom és a középkori főtér megtekintése.

Brassó főtere a felvonóból

Fogaras várának bejárata

Fogarasi havasok Balea
nevű szállásán töltöttünk
két éjszakát, 1234 m
magasságban. Első este
rövid túrát tettünk a közeli
vízeséshez.
5. nap
Egész napos rövid és
hosszú túrák a hegység
központi részében.
2044 méter magasságig vitt
a busz, innen 31-en
vágtunk neki az útnak,
felfelé a gerincen.

6. nap Nagyszeben mindig is a szászok fővárosának tekintették. Látnivalók,
Várostorony, Kis-és Nagy tér, Hazugságok hídja, Evangélikus székesegyház.
Vajdahunyad

A Hunyadiak családi fészke. A birtokot még
Hunyadi
János
apja
kapta
királyi
adományként, s a területről kapták a
nevüket Hunyadi János és fiai. Hunyadi
János és felesége, Szilágyi Erzsébet
végezték a korabeli vár megerősítését és
Mátyás király itt töltötte gyerekkorának egy
részét. Szilágyi Erzsébet építette a díszes
Mátyás loggiát is. Később, a XVII.
században Bethlen Gábor átalakításai
következtében barokkos elemek is kerültek
a várba.

Csernakeresztúr
A kicsiny faluban bukovinai székelyeknél foglaltuk le a szállást. A székelyek a középkor
folyamán nemesi kiváltságokkal rendelkező, magyar anyanyelvű népcsoport.
Akik a 13. századtól kezdve külön rendi nemzetet alkotottak.
Déva Ki ne ismerné már kisiskolás kora óta „magos Déva várának” nevét? A Kőmíves
Kelemenről és a tragikus sorsú feleségéről szóló ballada mindannyiunk közös emléke.
Hazafelé tartva a Bihari-hegységben járva megálltunk egy Kiskóh nevű községben,
amely az ún. Medve-barlangjáról híres. A 4 millió éves, mindössze 1975-ben
felfedezett barlang Európa egyik leglátványosabb cseppkőbarlangja, nevét onnan
kapta, hogy a barlangban számtalan kb. 17 ezer évvel ezelőtt elpusztult barlangi
ősmedve csontjait találták meg, melyek most is megtekinthetők.
Nagyváradon rövid pihenőt tartottunk, majd irány Miskolc.

Túra: Szalonna – Martonyi kolostor
rom – Rakacai-tó – Galvács – Szendrő
Túravezető: Bácskay Alice. Galvácson
megvendégeltek gulyással Alice és Laci

3. HELYIIPARI TELJESÍTMÉNYTÚRA 09.29. 45-30-15 km-es távokon.

A DTSK házának ingyen használatáért fát gyűjtöttünk. Néhány rendező már előző este
kinn aludt, főleg a hajnali indítások miatt.

CSEREHÁTI BUSZOS KIRÁNDULÁS 09.30.
Útvonal: Szikszó (műemlék református templom) – Rásony (románkori temploma) –
Szanticska (séta az üdülő településen) – Felsővadász (Rákóczi kastély
megtekintése) – Edelény (séta a Coburg-kastély parkjában) – Szendrő (a Várhegy
megmászása) – Rudabánya (Bányásztörténeti Múzeum megtekintése) – Sajókaza
(Románkori temploma)
Túravezető: Kiskun Magdolna, gazdasági felelős: Gombár Lászlóné

Lombhullató esténk 10. 13-án
Valcsi a főnyeremény boldog
tulajdonosa.
Persze a szokásokhoz híven
azonnal felszeletelte a tortát,
amiből mindenkinek jutott.

Őszi túrák
Garadna – Szentlélek – Czékus út – Verebce vár – Dédesi várrom – Torma-völgy –
Száraz-völgy – Ómassa Táv:20 km, szint:900 m Túravezető: Kiskun Magdolna

Ómassa – Szentlélek – Odvas-kő – Buzgó-kő – Örvénykő – Válint kereszt – Csókás –
Lencsés-forrás – Lillafüred. Táv:19 km, szint: 550 m. Túravezető: Dallos Mária

Mikulás ünnepség 12.01. Helyiipari-forrás

A díszítések után jól esett a tűz melege, és a sült szalonna.

Pista éveken keresztül etette a madarakat, saját költségén. Az etetőt egy bánrévei
túratársunk, Győző készítette. A gyerekek, unokák pedig már nagyon várták a Mikulás
érkezését.

A túravezetők klubja ismeretnyújtó kirándulást szervezett Dél-Gömörbe.
Putnokon városnézés és a Gömöri Múzeum kiállításának megtekintése kiemelten a
Keleméri - Mohosvár ásatásának eredményeit szemlélhettük.

Kirándulásunk idején ennyi maradt a hajdani várból, a dombon Váradi Zsófi álldogál

A mai napig tartó feltáró munkák alapján azt állapította meg Pusztai Tamás régész, az
ásatások vezetője, hogy a vár valószínűleg a tatárjárás után épülhetett.
A várbelsőnek 2/5 részét sikerült eddig feltárni. E terület oldalait szabálytalan,
lekerekített sarkú téglalap alaprajzú kőfal kerítette. A fallal körülvett terület legnagyobb
méretei: 20x15 méter, melynek közepén egy kerek alaprajzú torony állt. Ennek
átmérője 9 méter, falvastagsága 3 méter. A vár belső oldalához faszerkezetes
épületek kapcsolódtak.
Felkerestük még a fokozottan védett Kis – Mohos tavat

A Kis-Mohos-tó: e kisebb és fiatalabb láp kívülről és belülről is jóval
látványosabb. Itt még nem nőtt össze a part az úszó tőzegszigettel. A déli parton
a 2 méter széles víztükör végig látható.
A legszebb és legérdekesebb együttes a gyapjúsásos dagadó láp, mely igazi
reliktum, sok jégkori maradványfajjal. Ide a nád még nem hatolt be.
Az év kiemelkedő eseményei, amiről nincs fotóm
-

-

Váradi Zsófia ötödször teljesítette a kiváló turista kiírás feltételeit, (15 ezer pont),
Az elmúlt év eredményei alapján az év turistája címet is ő érdemelte ki,
Kalászi István másodszor járta végig az OKTúrát,
Kovács Béla másodszor járta végig az OKTúrát,
Az Alföldi Kéket Gombár Lászlóné és Kupai Barnabásné járta végig,
Szemán László vezetésével az OKT Zirctől – Dorogig szakaszát teljesítették,
Sikeres Polgári Természet őr vizsgát tettek: Balkányi Ferenc, Bácskay Alice,
Bernáth Marietta, Farkas Gábor, Kaló Tamás, Kerekesné Szűcs Katalin, Kiskun
Magdolna, Kisszely Papp Ferencné, Sütő Menyhért, Szemán László,
Ismét részt vettünk a tavaszi nagytakarítás a Bükkben, akcióban,
A II. Regionális Gyalogos Természetjáró Találkozó lebonyolítását segítettük.

Téli túrák

A Szamentu-barlang előtt, VISZONTLÁTÁSRA JÖVŐRE Kiskun Magdolna

