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Ferenczi Lajos évnyitó emléktúra. Szemánné Máté Katalin egyesületünk elnöke 

üdvözli a megjelenteket. Túravezető: Kesik László 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Túravezető: Kiskun Magdolna 

„Pálos kolostorok környékén túramozgalom” a szentléleki romoknál 

Garadna – Szentlélek – Szamentú-bg. – Válint kereszt – Csókás - Garadna 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ómassa – Bánkút – Bálvány (fotó) – Kisvár -  Dédesi-vár – Nyírkő – Ómassa 

Túravezető: Dallos Mária Táv: 18 km Szint: 800 m 

 

Utószilveszteri buli a DTSK 

házában, túrával egybekötve. 

 

Szinva-forrás 

 

 

 

 

 

 

 



Húsvéti túra a Zemplénben Hollóháza központtal március 21-24. 

Szervező és túravezető: Váradi Zsófia 

Húsvéti ünnepeket rendhagyó módon 23 lelkes tagunk a Zempléni hegységben 

töltötte. Nem szegte kedvünket a 10 cm-es hó és az erős havazás sem. Hollóházáról 

a megyei Természetjáró Szövetség kulcsos házából indultunk hosszabb és rövidebb 

túrákra. Zsófi első üdvözlete így hangzott, „üdvözlök mindenkit a karácsonyi túránkon”. 

Persze ezt tévedésből mondta, ami nagy derültséget váltott ki a tagokból. 

Az Országos Kéktúra emlékműve                   Locsolkodó ünnepség 

Hollóháza települése a nemzetközi hírnevet a porcelángyártásnak köszönheti. A gyár 

az ország egyik legnagyobb múlttal rendelkező manufaktúrája. Kezdetben használati 

tárgyakat, majd dísztárgyakat is készítettek. Szász Endre is dolgozott és alkotott itt. 



Bogdányi Csaba – 

Kovács Miklós 

emléktúra 

Bánkút – Holló-kő – 

Gerennavár – 

Szilvásvárad – 

Szalajka-.völgy – 

Olasz-kapu – 

Bánkút 

Táv: 32 km, Szint: 

1200m 

Túravezető: 

Győri Zsuzsa 

 

Fotó: Kiskun Magda 

 

 

 

Répáshuta – Odor-vár 

 

Szent Erzsébet-

forrás 

 

Túravezető: 

Dallos Mária 

 

 

 

 

 

 

 

Flóra-forrás 

A Bükk-forrásai túramozgalom 

egyik helye. 

 

Kreiter Ilona 

Sum Anna  

Kerekesné Sz. Kati 

Kiskun Magda fotós 

 

Ekkor még látható volt a szép, 

forrás név. Később a vandálok, 

vagy az idő vasfoga tönkre tette 

a címeres emléket. 



 

Autóbuszos kirándulás Baranya megyében április 30 – május 04-ig 

1. nap Martonvásár – Székesfehérvár – Tác Gorsium – Dombóvár – Pécs 

 

 

Martonvásár  

Brunszvik kastély épült 1784-85-ben.  

Parkjában áll Brunszvik Teréz szobra, 

aki az első kisdedóvót létesítette. 

A kertbe különleges fákat telepítettek, 

mocsári ciprust, páfrányfenyőt, 

platánokat, amik ma már hatalmasra 

nőttek. 

 

 

 

Székesfehérvár a Királyok városa. A belvárosban látható a Nemzeti Emlékhely 

területén a középkori királyi bazilika maradványai. Évszázadokon át ez a templom volt 

a magyar állam legszentebb helye. Itt koronázták királyainkat és többüket itt is 

temették. A török uralom vetett véget a dicsőséges múltnak. 

Tác Gorsium  

Magyarország egyik 

legjelentősebb római 

kori romterülete. A katonai 

táborból várossá fejlődő 

Gorsium a késői római 

korra Pannonia egyik 

legnagyobb és egyik 

leggazdagabb településévé 

vált, lakói római polgárjoggal 

rendelkeztek.  

Falai között több császár, is 

megfordult.  

 

Dombóvár Horvay János (1874-1944) legismertebb művét, a Kossuth-

szoborcsoportot 1927-ben állították fel 

Budapesten, a Parlament előtti Kossuth 

Lajos téren. A monumentális kompozíciót, 

amely a Batthyány-kormány tagjainak 

teljes alakos szobrait és a magyarság 

küzdelmét ábrázoló sokalakos együttest 

foglalja magában, 1952-ben "pesszimista 

hangvétele" miatt távolították el a térről, 

1959-ben Dombóvárra szállították, majd 

1973-ban állították fel a szigeterdei 

parkban, ahol jelenleg látható. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_Birodalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_Birodalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pannonia_(provincia)


Pécsen kaptunk szállást a főtéren lévő Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának 

kollégiumában. 

 

2. nap Mecseknádasd – Zengővárkony – Pécsvárad - busszal 

 Gyalogtúra: Pécsvárad – Zengő – Kisújbánya – Óbánya 

 

Pécsvárad vára az 1000. évi államalapítás egyik helye. Az itteni monostor első apátja 

Asztrik volt, I. István diplomatája, aki Rómából hozta el a koronát királyunk számára. 

A felújított vár 1988-ban nyílt meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Akik a gyalogtúrát választották, végeláthatatlan medvehagymás réteken haladtak át. 

 

Zengő kilátója 

 

Bánáti bazsarózsa fokozottan védett 

növényritkaság, ami ezen a környéken virít. 

 

 

Zengővárkonyban közösen 

meglátogattuk Rokkenbauer 

Pál síremlékét. 

Rockenbauer Pál 

természetjáró, világutazó, 

televíziós szerkesztő, a magyar 

televíziós természetfilmezés 

egyik megteremtője. Legtöbben 

országjáró kéktúrafilmjeiről, a 

tévében többször is vetített 

Másfélmillió lépés 

Magyarországon, illetve és 

még egymillió lépés című 

sorozatairól ismerik, ami a Dél 

Dunántúli Kékről szól. 

 

3. nap 

Buszosok: Pécs – Abaliget – Orfű – Pécs, Pécsen 

városnézés 

Gyaloglók: Orfűről vissza Pécsre, a Tubes kilátó és 

Tettye, a város kapuja érintésével.  

Este séta a kivilágított belvárosban. 

 

 

 

 

 



4. nap busszal: Szigetvár – Harkány – Siklós vára – Szársomlyó szoborpark – Villány 

           Szigetvár udvarán                                        Siklósi vár bejárata 

                                                  Szársomlyói szoborpark 

 

Szársomlyó felhagyott keleti tsz-kőbányájában 1967–68-ban nemzetközi alkotótelepet 

létesítettek. Túlnyomórészt helyi kőből vagy a siklósi Rózsabánya hulladékköveiből 

faragott alkotások láthatók benne, az időszakosan itt dolgozó hazai és külföldi 

művészek munkái.  

 

5. nap Pécs - Mohács – Baja – Kiskőrős – Kecskemét – Jászberény - Miskolc 

 

Az 1526. augusztus 29-i mohácsi csata 

helyszínén, régészeti feltárásokat követően, 

1976-ban nyílt meg a Történelmi Emlékhely. 

A park területe 1700 katona végső 

nyughelye. 

 

Kanizsai Dorottya a mohácsi csata után, 

Perényi Ferenc férje holttestét keresve, a 

környék papjai és 400 jobbágya 

segítségével közös sírba tétette az elesett 

hősöket, megadva a végtisztességet nekik. 

Saját jogán lett az ország első asszonya, ami abban a korban nem volt megszokott, hiszen a 

szokás szerint a férjek jogán lett valakiből első asszony. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1967
https://hu.wikipedia.org/wiki/1968


Baján rövid séta a belvárosban.  

A város egyik kedves jelképe a bajai születésű 

szabólegényből lett világutazó – Jelky Andrásnak 

- állít emléket. 

 
Kiskőrösön Petőfi szülőházát kerestük fel. Az év 
múzeumának címét nyerte el az előző évben.  
 

Kecskeméten szintén rövid sétával fejeztük be az 5 

napos kirándulásunkat. 

Túravezetők:  Kiskun Magdolna 

   Panyikné Weiling Mária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Barátság-forrás 

 

 

 

 

Garadna – Barátság kert – Barátság-forrás – Vendel-bérc – Ceglédi-forrás – Andó-kút 

– Nagy-Galya – Hársas-bérc – Herman O. emlékpark 

                                                                                                              

 

 

 

 

Ceglédi-forrás 

Túravezető: 

Czeglédi Tibor 

a kép jobb szélén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     A 4. Helyiipari Teljesítménytúra a Bükk-hegységben, a 30 km-es táv térképe 

Három távon rendeztük, 45- 30- 15 km-en. Az útvonal kijelölését és bejárását Váradi 

Zsófia vezényelte, a tagság segítségével. Kevés résztvevő indulása miatt, úgy 

határoztunk, hogy ez legyen az utolsó Teljesítmény Túra. Nagyon sok előkészületet 

igényelt a verseny, térképek, kiírások elkészíttetése, útvonalak bejárása, ellenőrző 

állomásokon bírók biztosítása, rajt és cél helyének bérlése a DTSK garadnai házában, 

verseny holmik őrzése, vendéglátás, etetés, itatás, adminisztrációs iroda létrehozása. 

Néhányan már előző este kinn aludtunk a korai indítások miatt.  

Rendezők a garadnai háznál (jobbra). Állnak balról: Borosnyai Zoltánné Magda, 

Kiskun Magda, Váradi Zsófia, Macarie Ferencné Ida, Kerekesné Szűcs Katalin, 

Kisszely Papp Ferencné, ülnek: Dallos Mária, Gombár Lászlóné Valcsi. 



A Bükk- hegység növényzetileg egyik legértékesebb területe az Ablakoskő-völgy és 

a Leány-völgy.  

A sárga ibolya a Leány-völgy 

közepe táján nő. Levelei vese 

alakúak, két sárga virága van.  

Hazánkban csak itt fordul elő!  

A völgyek felső része magasan 

fekszik, kb. 800 m magasról 

meredeken lejtenek lefelé. 

Nagyon árnyékosak, nyáron is 

alig kapnak napot. A levegő 

állandóan párás, a talaj 

vastagon humuszos, sok az 

avar, mely mindig nedves. 

Napjainkban már fokozottan 

védett terület. 

 

A Nemzeti Park területén vannak bizonyos korlátozások, amiket figyelembe kell venni. 

A szigorúan védett területek egy része teljesen lezárt – pl.  Őserdő -, időszakonként 

teljesen lezárásra kerülnek – dédesi Kis-Vár környéke –, csak a turistautakon járhatóak 

be – Nagy-Fennsík egyes részei –, vagy csak engedéllyel járhatóak – Ablakos-kő 

völgye, Leány völgy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Országos Kéktúra Dorogtól-Visegrádig útvonalat jártuk végig. Ezzel befejeződött 

egyesületünk legújabb szervezett kéktúra vándorlása, amely 2004-ben kezdődött 

Nagymaroson. Néhányan már másodszorra jártuk be ezeket a részeket. 

Szervező és túravezető: Szemán László 



                                       A dobógókői turistaháznál 

 

Pálos kolostorok környékén túramozgalom autóbusszal 2008. június 8.-án 

 

Útvonal: Miskolc – Háromhuta (Pálos kolostor romhely) – Füzér – Fony – Gönc 

(gyalogtúra a Pálos kolostor romhoz, táv: 11 km, szint 200 m) – Telkibánya – (Szent 

Katalin Ispotály) – Bózsva – Sátoraljaújhely (Pálos-Piarista templom) – Miskolc 



Dél-Bükki buszos kirándulás, Bogácsi fürdéssel július 6.-án 

Program: Miskolc – Egerben séta a várban – Síkfőkúton rövid pihenő a tóparton – 

Noszvaj De la Motte kastélyban idegenvezetővel ismertető – Bogácson fürdés, vagy 

gyalogtúra: Cserépfalu – Mésztető – Felső-szoros – Cserépvár - Cserépváralja 

 

 

Noszvaj De la Motte 

kastély 

 

 

 

 

 

 

 

Túravezető: Kiskun 

Magdolna 

 

 

 

 

Vízitúrázó sportbarátok Tisza-tavi találkozója 2008. augusztus 16-20. Tiszafüreden 

Túravezető: Farkas András, szervező: Csőriné Kardos Éva 

1. nap szállás elfoglalása a Fortuna Kempingben. Délután fürdés, este „batyus parti”. 

2. nap Horgász kikötő – VIII számú öblítő csatorna- Tiszaörvény és vissza. 



 



3. nap Horgász kikötő – élő Tisza - Óhalászi – holt Tisza és vissza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hajó „leánysága” hátul a kormányos Dr. Babinszki Eleonóra, előtte Kiskun Judit és 

Kiskun Magdolna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. nap ismét az élő Tiszán, túl oldalon, a Nagy Morotván és vissza Tiszafüredre. 

5. nap Poroszló vízi tanösvényen evezés. 

 

Résztvevők: Dr. Babinszki Eleonóra, Borka Kornél, Juhász Mónika, Dr. Gulya Valéria, 

Kulcsár János, Bácskay Alice, Kesik László, Csőriné Kardos Éva, Farkas András, 

Kiskun Judit, Kiskun Magdolna, Kisszely Papp Ferencné, Mankovits Tamásné, Kovács 

Lászlóné, Aranyosi Miklós, Kreiter Ilona, Teleki Sándor. 



2800 km utazás Európán át, Spanyolországi tengerparti nyaralással, 09. 01-13. 



1. nap  

Grazban tartottuk első hosszabb pihenőnket, amit 

városnézéssel kötöttünk össze. A város 

Stájerország tartományi székhelye, Ausztria 

második legnagyobb városa, a Mura két partjára 

épült. 

Városnéző sétánkat a várkapunál kezdtük, 

megtekintettük a várudvart, a Dómot, majd 

felsétáltunk a 475 m magas Várhegyre. 

 

Az óratorony a város jelképe. A hajdan bástyaként 

használt őrtoronyra 1712-ben illesztették a 

hatalmas órát. 

Csodálatos alpesi kerteken keresztül jutottunk le 

ismét a városba. 

Villachban kaptunk szállást. 

 

2. nap  

Villach 500 tszf magasságban a Dráva-

völgyében fekszik, a folyó a várost 

középen metszi ketté. 

Fontos vasúti és közúti csomópont, a 

„három ország sarkán”: Ausztria, 

Olaszország és Szlovénia határa 

találkozik Villach alatt. 

Utunkat folytattuk Olaszország felé, a 

magasan fölénk tornyosuló hegyek 

között sok-sok alagút védelmében. 

 

 

Első megállónk Olaszországban Vicenza városa, 

megyei székhely, ipari központ. Belvárosa a 

világörökség része. 

Itt élt és alkotott Palladio Andrea (1508-1580), 

olasz építészet és elméleti író. 

Azon ritka városok közé tartozik Vicenza, amely 

egyetlen építész elképzelése szerint alakult és 

ezért szinte búcsújáró helyként keresik fel az utazók 

és turisták. 

A kép jobb oldalán látható Bazilika a város 

szimbóluma. Egyes részeit meg kellett erősíteni, 

Palladióra bízták, aki megalkotta a reneszánsz 

építészet legarányosabb palotáját. E művével vált 

híressé. 

 

A városok közötti utazás több időt igényelt, mint ahogy azt terveztük. Milánó 

belvárosába is nehezen jutottunk be, ahol éppen csúcsforgalomba kerültünk. 



Milánó Lombardia székhelye, Olaszország legjelentősebb ipari és kereskedő városa, 

a bankélet központja. Közlekedés szempontjából kedvező fekvése, a Pó síkságon az 

Alpok lábánál, mindig jólétet és befolyásos szerepet biztosított az itt élőknek. 

 

A Dóm Olaszország leghatalmasabb 

gótikus épülete. 1386-ban kezdték építeni, 

de csak a 19. században fejezték be. Az 

egész épület fehér márványból készült, 98 

tornya van, s kétezer szobor díszíti. 

 

 

 

 

Milánó második legnagyobb nyilvános 

műemléke a reneszánsz egyik 

legnagyobb öröksége a Sforza kastély. 

A várnégyszög tömbjének felét a várudvar 

foglalja el, ahová a főkapun jutunk be.  

Minden oldala 200 méter hosszú, 

négyszög alakú téglavár. 

A várban idegenvezetőként a Milánóban 

élő Márti unokahúgom kalauzolt 

bennünket. 

A hatalmas várszerű kastélyt Francesco 

Sforza építtette 1450-ben a Viscontik régi 

várának helyére. 

 

Sajnos a késésünk miatt a Dómba már nem 

tudtunk bemenni, azt csak kívülről 

láthattuk. 

 

3. nap  

 

Genova Olaszország leghatalmasabb és a Földközi-

tenger második legnagyobb kikötője.  

Acquaverde tér, itt áll Kolombusz Kristóf szobra. S erről a 

térről indul Genova legnevezetesebb útsora, azon 

pompás reneszánsz paloták sora, melyek a városnak a „La 

Superba” jelzőt szerezték. 

 

2006 óta a világörökség része 

 

 



Elhagytuk Olaszországot és a francia tengerparton a Cote d’ Azuron autóztunk tovább. 

 

Monaco hercegségében álltunk meg, 

a kis városállam a világ második 

legkisebb országa. Egyedül 

Franciaországgal határos. Területe, 

amely szinte csak Monaco városából 

áll, a világ legsűrűbben lakott országa. 

Lakossága 31 840 fő. 

Monaco adóparadicsom. 

1929 óta rendezik meg a Monacoi 

Nagydíjat a Forma 1 autóversenyt. 

Képen a híres Casinója látható. 

 

4. nap 

 

Marseille, itt található az ország 

legnagyobb kikötője. Sétánkat a Régi 

Kikötőnél kezdtük, amit még a 12.-13. 

században építettek. A régi kikötő 

bejáratánál, a magaslat tetején képezték 

ki Pharo-parkot, közepén Joséphine 

császárnő egykori palotájával. Itt 

található még a Tenger Hőseinek 

emlékműve és az egyetem orvos 

fakultása. 

 

 

Perpignan 1659-ben csatlakozott 

Franciaországhoz. Máig megőrizte 

katalán jellegét, vidám, pezsgő életű 

város maradt. A város feletti 

kiemelkedésen építették fel a citadellát, 

ahol egykor 20 ezer katonát tudtak 

elhelyezni. 

Elhagyott templomában fotó kiállításokat 

rendeztek be, régi egyetemi épületében 

pedig múzeum és könyvtár működik. 

Képen a kis vár, egyúttal a város kapuja. 

 

Tovább indultunk és észrevétlenül jutottunk át a spanyol határon 18 óra felé. 

Kíváncsian vártuk milyen lesz Monseny, az elkövetkező napok otthont adó helye. 

Ilonát, a kihelyezett JEKA képviselőt nehezen találtuk meg, de sikerült. Ő vezetett 

addig a helyig ahol a buszt el kellett hagyni és 10 perces gyaloglással a táborba értünk. 

Csomagjainkat kis teherautó szállította a házakhoz. 

Valamennyien meglepődtünk a reánk váró látványtól. Néhányan istállóknak vélték a 

kőből rakott, pici ablakos épületeket, az optimistábbak: „ilyenben még úgysem laktunk” 



 Az épületek hagyományos katalán módon készültek, az első vacsorát főző csapat   

         

5. nap 

Katalónia a Spanyol állam által adományozott autonómiával rendelkezik. A spanyol 

gazdasági élet központja. Természetvédelmi területeinek száma 11 világörökségeinek 

pedig 6, köztük Gaudi tervei alapján készült épületek. 

Montseny Nemzeti Park 1978-ban nyilvánították védett területté. A túrázókra még 

nem sokat gondoltak, csak két sétautat tűztek ki számukra, egy rövidebbet és egy 

hosszabbat. Mi a hosszabbat választottuk, ami „Vilma néni” vezetett. 

 



 

Délután az első tengerparti fürdéshez, 

napozáshoz igyekeztünk a híres 

Callela településére.  

Itt minden nap kereskedőik kirakják 

áruikat, főleg a bőrből készült 

alkotásokat lehet beszerezni. 

A tenger ezen a napon olyan erősen 

hullámzott, hogy alig tudtunk megállni 

a lábunkon. 

 

 

6. nap  

Barcelonába autóztunk, ahol egész napos városnézés várt ránk, Bikfalvi Tünde 

vezetésével. Reggeltől éjfélig megnéztük, amit csak bírtunk, Ramblast a főváros 

sétányát, a vásárcsarnokot, a Szent Eulália katedrálist, Gaudi tervezte lakóházakat, a 

stadiont, az este kivilágított szökőkutakat. 

A legemlékezetesebb csodákat a La Sagrada Familia temploma és a Güel Park 

jelentették, amit Antoni Gaudi tervezett. Itt töltöttük a legtöbb időnket. 

 

      Egy kis mókázás is belefért a napba 

 

 



7. nap  

Egész napos tengerparti programot 

szerveztünk erre a napra. Másik 

nevezetes partot választottunk, ahová 

tíz óra tájba érkeztünk. Blanest 

halásztelepülésként és fontos 

kikötőként tartják számon. A tűző napot 

megunva, felkerestük a tengerpart 

szélére telepített botanikus kertet. 

A 16 hektáros területen hatezer féle növény 

több mint kétszázezer példányát lehet 

megcsodálni. 

Napunkat sétahajózással folytattuk, az egy 

órára lévő romantikus kisvárosba. 

  

 

Tossa de Mar története a római korig nyúlik vissza. 

 A 16. századi kalóztámadások 

kivédésére falakat és bástyákat húztak 

fel a lakók védelmére. Ezeket 

megerősítve a mai napig is látható 

ágyukkal szerelték fel. 

Később az Afrikából betörő haramiák 

megfigyelésére őrtornyokat is építettek. 

 

 

 

 

 

 

 

A vezetőknek is kijár néha egy kis 

szabadidő, pihenés. 

A romossá vált régi templom mellett 

kis időt szánhattunk a múlt idézésére. 

 

A sétáló utcán lépten-nyomon vásárló 

társainkkal találkoztunk. Mindenkit 

elkapott a költekezés vágya, és a 

begyűjtött ajándékhalmaz csak 

gyarapodott. 

 



8. nap 

Erre a napra egész napos kirándulást terveztünk és valósítottunk meg. Az időjárás 

eddig elkényeztetett bennünket és szükségtelenné vált a programok felcserélése. Úti 

célunk Spanyolország második legnagyobb búcsújáró helye, 

Montserrat monostora 750 méter magasságán épült. 

A hegy barlangjait a kora középkortól 

remeték lakták. A Mária szoborhoz 

köthető csodás történetek hatására a 9. 

században templomot építettek a 

Szűzanya tiszteletére. 

A látogatók számára, szinte kötelező a Szűz 

Mária szobor elé járulni és megsimogatni, 

remélve, hogy az itt kívánt dolog beteljesül. 

Mi egy óráig vártunk erre. 

A szobor megfeketedett a számtalan 

gyertyaláng füstjétől, ezért adták ezt a nevet a 

szobornak: „La Morenete”- a Fekete Madonna. 

 

A főszakácsok átadják, átveszik a 

feldíszített fakanalat és a vele járó 

feladatokat. 

Csapatuk dolga az egész napos etetés 

és itatás. 

Esténként főtt ételt készítettek az 

aznapi alapanyagokból. 

 

 

9. nap 

A táborunkhoz legközelebb eső tengerparti települést 

választottuk Arenys de Mart (Arién de Mar). A 

strandon már bontották a büféket és egyéb kiszolgáló 

helységeket. Az idő őszre váltott. Csapatunk nagy 

többsége nem mozdult még akkor sem, amikor 

teljesen elbújt a nap és fázni kezdtünk. Inkább 

betakaróztunk, de visszaindulásig kitartottunk, hiszen 

a homok még melegen tartott. 



Búcsúest alkalmából minden raktáron lévő ennivalót felszolgáltak a konyhások, 

előkerültek az innivalók is. Csodálatos enyhe, csillagfényes nyári estében énekszóval, 

versekkel búcsúztunk. Felejthetetlen marad ez a hely, ahol több kilométeren belül 

egyedül voltunk, csak a fák, növények és a patak csobogása szegődtek társunkká. 

10. nap 

Ilona, a JEKA utazási iroda 

összekötője elintézte, hogy 

bejelentett időpontban várnak a 

hírneves Dali Múzeumban. Más 

körülmények között három 

hónappal előbb kell 

bejelentkezni.  

Figueras kis települését Dali 

tette ismertté. A modern 

festészetben páratlan az, amit 

alkotott.  

Dalit az általa átalakított 

színház múzeumban temették 

el, sírját egy sima, felirat nélküli 

márványlap borítja. 

Estére már a Franciaországi Formula 1 szálláshelyünkre érkeztünk, Fréjusba. 

11. nap 

Nizzában álltunk meg először 

hosszabb városi sétára. A városba 

az angol promenádon jutunk be, ez 

a hírességek lakhelye. A 67. számú 

házban Jókai is lakott családjával. A 

több kilométeren kialakított sétány a 

tengerpartot követi. 

Óvárosi barangolásunkon keresztül 

vágtunk a híres virágpiacán. Lifttel 

mentünk fel a dombra épült hajdani 

várkastélyba. 

Elhaladtunk Monaco mellett, ezzel 

búcsút vettünk Franciaországtól. 



A Garda-tóhoz igyekeztünk, ami még öt óra autózást jelentett, ez Észak- Olaszország 

legnagyobb és legszebb tava. A tó déli részén több kilométer mélyen nyúlik be egy 

keskeny földnyelv, melynek végén, egy kis szigeten épült fel Sirmione. 

 

A sziget elején áll a Scaligerik 

soktornyú, vöröstéglás vára. 

Voltak, akik csónakkal kerülték meg 

a várat, mások gyalogosan járták 

körül. Egyetlen utcája van, ami 

mediterrán jellegű, a rengeteg virág 

miatt. 

 

 

 

 

 

 

Verona várt bennünket éjszakai szállással. Közeledve a 

meg adott címhez, egyre keskenyebb lettek az utcák.  

Gépkocsivezetőnk Erikával, a tolmácsunkkal elindult 

terepszemlére. A hosszas várakozás eredménye az lett, 

hogy csak gyalog tudunk odajutni, ami elég messze volt. 

Ajánlotta, hogy a legszükségesebb holmikat vigyük magunkkal, mert a busz itt marad. 

Sötétben nekiláttunk a holmik átrendezésének, a környező emeletes házak lakóInak 

kíváncsiskodása és nevetgélése mellett. 

                                                                                  

  

E megpróbáltatások ellenére esti sétára 

indultunk. Tíz óra előtt még találtunk egy boltot, 

ahol térképet vettünk és ennek segítségével 

bejártuk az óváros egyik részét. 

Szállásunk a Villa Francescatti névre hallgatott, ahol a régi maradék falfestmények 

alatt emeletes ágyak sorakoztak, meg vasszekrények, jelezve, hogy ez nem egy 

többcsillagos szálloda. Előnye viszont a tágasság és a sok férőhely volt. 



12. nap 

Reggeli készülődés a villa egyetlen korszerűen felújított részében történt. A kertet 

megnéztük még, amely elhanyagoltan is árulkodott a hajdani jólétről. 

 

Az Aréna a város leghíresebb ókori körszínháza, 

melynek külső ívsora csak részben maradt meg, 

viszont a nézőtere ma is kifogástalan. A nyári 

ünnepi játékok opera előadására a világ minden 

tájáról özönlenek a vendégek. A 44 soros 

márványüléseken 25 ezer néző fér el. 

 

A legenda szerint a város lakói ezt az erkélyt ismerik el, itt élhetett Júlia. A történetüket 

Shakespeare tette híressé a Rómeó és Júlia című drámájában. Az viszont történelmi 

tény, hogy itt versengtek egymással a Montecchiek és Capulettek családjai.  

Ebben a városban élt Dante Az isteni színjáték írója, aki ezzel a művével 

megteremtette az olasz irodalmi nyelvet. Beatricéhez fűződő szerelmét versei idézik. 

2000-ben Veronát az UNESCU a világörökség részének nyilvánította. 

  

Egy órás utazás után Megérkeztünk Padovába, amit Tarapcsák Ilona mutatott be. 

A város neve összeforrott az ősi egyetemmel és a népszerű Páduai Szent Antallal. 

Híres a Prato della Valle hatalmas ovális tere, ahol a legismertebb padovai diákok 

szobrát állították fel, köztük Báthory István, erdélyi fejedelem, Janus Pannonius, költő, 

a törökverő Szobieszki János lengyel király. 



Szent Antonio-templom A templom leg- 

híresebb része a Szent Antal kápolna. 

Páduai szent Antal Padovában halt meg 

1231-ben. Afrikai hittérítő, Padova 

védőszentje. Kortársai nagyon tisztelték, 

halála után néhány évvel már szentté 

avatták, s elkészítették a nagy templom 

tervét, amit azután kétszáz évig építettek. 

 

 

 

 

A templom előtt hatalmas téren áll, Donatallo 

nagyszerű alkotása Gattamelata zsoldos vezér 

lovas szobra. 

 

 

 

Az egyetem ősi épülete, amit 1222-ben 

alapítottak. 

Európa minden részéről különösen magyar, 

lengyel német területekről özönlöttek ide a diákok, 

elsősorban a római jog tanulmányozására. 

A 17. század elején itt dolgozott Galilei, a mozgás 

és a csillagászat korszakalkotó tudósa. 

 

Alig értünk a buszunkhoz, leszakadt az ég, egy híd 

alatt meg kellett állnunk és várni a jégesős 

felhőszakadás végét. 

Tovább haladva útépítésbe keveredtünk, így 

ismét sötétbe értük el a Szlovéniában foglalt 

szálláshelyünket, Bledet. 

 

13. nap elérkezett a hazautazás utolsó napja 

Reggel esős napra ébredtünk. A 

bátrabbakat ez sem zavarta és 

elindultunk szétnézni. Bled a tava 

körül lévő öt falu közös neve, 

melyek már egymásba nőttek. 

A tóban lévő kis szigeten található a 

barokk Csodatevő Madonna 

kegytemploma. 

Egy csaknem függőleges falu 

sziklán a tó szintjénél 100 m-rel 

magasabban áll a régi vár.  

Ezeket csak messzebbről láthattuk 

a köd és az időhiány miatt. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Gattamelata,_Erasmo_de_Narni_(perfil).JPG


 

 

Kirándulásunk utolsó városnéző programja 

Celje városában történt. A Savinja parti 

település gazdasági, kereskedelmi, kulturális 

és oktatási központja, 40 ezer lakosságával. 

Sétánkat a fő utcán kezdtük, ahol éppen 

választási korteskedés folyt. Volt, aki 

léggömböt kapott, vagy üdítőt ihatott, ha nem 

fázott annyira, mert az idő szeles őszre 

változott.  

Népviseletbe öltözött helybeliek énekkel és 

tánccal segítették a jó hangulat kialakítását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amikor mi kerültünk lencsevégre, merre is menjünk? Cicázás és pihenés 

 

A celjei városnézés után igyekeztünk haza, hiszen mindenki vágyott már az otthoni 

kényelmére és komfortjára. Ennyi év távlatából is jó volt újraélni a kirándulásunkat. 



Kedvenc képeim és túrám, 

cserepeskői-barlangnál 

 

 

 

 

 

„Pálos kolostorok kör- 

nyékén” túramozgalom 

 Szalonna – Bükk-völgy 

– Martonyi (Pálos ko-

lostor rom – Isten útja – 

Mész-völgy – Perkupa 

Túravezető:  

Kiskun Magdolna 

 

 

 

 

 

 

 

Kovács Feri a Vidróczky-

barlangnál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Köpüskő aljában  

Sum Anna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majoros Zsuzsanna (a képen jobb oldalt), geológus és barlangász olyan helyeket is 

bemutatott, ahol ritkán, vagy, egyáltalában nem járunk. Vesszőalji-zsomboly – Szeleta-

barlang – Szeleta-zsomboly – Szinva-szoros – Kristály-barlang (a képen Kiskun M). 

 

 

 

Lombhullató estünk 

 

Tombola sorsolás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Túravezetői értekezletünket a DTSK pihenő házában szoktuk megtartani. Előtte 

munkatúra keretében fát gyűjtünk a környéken és feldolgozzuk. Így a házat ingyen 

kapjuk meg. Amikor véglegesítjük a jövő év programját, utána ebéddel kínáljuk a 

túravezetőket, a szakácsnők által elkészített finomságokkal. 

 

Magánszervezésben kerestünk fel olyan helyeket, amikről csak olvastunk.  

 

Szendrőlád 

 

A várrom a Szendrőládtól 

délre, a Bódva bal partján 

emelkedő, 234 m magas 

lapos tetejű Bükk-hegy 

Vártetőnek nevezett ÉK-i 

nyúlványán áll. 

A várról írott forrást nem 

ismerünk. 

Valószínűsítik, hogy a várat, 

a 13-14. sz-ban használták. 

Ködös időben ilyen felvétel 

sikeredett 

 



Szendrő – Alsó-, Felső- és Németvár a 16-17. századi Borsod vármagye egykori 

legjelentősebb erődítmény együttese volt. Ma már csak csekély maradványait 

láthatjuk. Mi az alsó vár olyan részére merészkedtünk, ahol a várfalakhoz építkeztek. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A megyei szövetség őszi értekezletét a Magas - Tátrában tartotta. A két nap alatt 

városnézések Poprád, Csorba-tó és túra szerepelt. Dallos Máriával Szűcs Katival a 

Sziléziai ház – Ótátrafüred útvonalát választottuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jobbról: Bartók Júlia, Dallos Mária, Kuchta Bertalanné Aranka, Zárdai István, Kiskun 

Magdolna 

 

Abban az időben szorgalmasan bélyegeztem, 

gyűjtöttem a pontokat a különböző minősítések 

elérése miatt. Síelésért is járt pont, mégpedig 

sokat lehetett megszerezni. 

  

Volt szerencsém és lehetőségem 

Magyarországon kívül hat ország 17 pályáját, 

megismerni. 

Ezek: Franciaország, Olaszország, Ausztria, 

Szlovénia, Szlovákia, és Lengyelország. 

 

Néhány helyen többször is síeltem. Családom 

minden tagja szereti, és magas szinten űzi ezt a 

sportágat. Gyakran mentünk együtt, bár én 

voltam kezdetben a legügyetlenebb, mint alföldi 

származék, akinek még a kis domb is kihívást 

jelentett. Mire belejöttem elmúlt az az idő, ami 

biztonságos csúszást jelentett. 

 

Mostantól kezdve mosolygós napokat kívánok, szokásomnak megfelelően. Viszlát!!!!! 


