HOGYAN LETTEM TURISTA, AVAGY EGYESÜLETÜNK ÉLETE KÉPEKBEN, 2009

2009. január 03. évadnyitó túra és koszorúzás a forrásunknál. Képen: egyesületünk
elnöke üdvözli a megjelenteket, a két Káplár unoka pedig megkoszorúzza Ferenczi
Lajos emlékoszlopát. A túrát Kesik László vezette.

Túra: Hollóstető – Hársas-völgy – Ilona-ház – Dorongós – Bükkszentkereszt
Túravezető: Kerekesné Szűcs Katalin, táv:12 km, szint: 250 m

Ilona ház túráján, Hársas - völgy

2009. február 14. Túravezető Pásztor Istvánné Vilma
Túra: Miskolc Petőfi szobor – Tetemvár – Sajókeresztúri pincék – Vár-hegy –
Herceg-hegy – Nagy király-hegy – Vologda városrész Táv: 19 km Szint: 280
Szomorúan nézegetem az elmúlt időket, a képen látható személyek közül már
hárman meghaltak, ketten nem tudnak túrázni. Csak Valcsi és én vagyunk még
gyaloglók.

2009. február 20. egyesületi éves közgyűlésünk
Az elnökség: balról Kesik László titkár, Szemánné Máté Katalin elnök, Gombár
Lászlóné gazdasági vezető, Dallos Mária számvizsgáló biz. vez., Csőriné Kardos Éva.

Kiskun Magdolna elnökhelyettes, Bereczki Dániel, Váradi Zsófia túrabizottság vezetője
Egyesületünk belül elért eredmények a pontszámok tükrében:
1. Váradi Zsófia 3344,9, 2. Kerekesné Szúcs Katalin 2413,0, 3. Kalászi István 1676,4,
4. Kiskun Magdolna 1522,9, 5. Bereczki Dániel 1499,9, 6. Bereczki Dánielné 1485,7
ponttal.
Kalászi István másodszor teljesítette az OKT-t, Pál Gyuláné pedig először.

Magyar Természetjáró Szövetség kitüntetettjei
1970 Ferenczi Lajos

MHTE Felsőfokú túravezető cím és az ezzel járó aranyjelvény

1972 Ferenczi Lajos

MHTE Erdők védelmezője kitüntető jelvény

1991 Ferenczi Lajos

MHTE Természetjárás Fejlesztéséért Érdemérem Bronz fokozat

2000 Váradi Zsófia

MHTE Természetjárás Fejlesztéséért Érdemérem Bronz fokozat

2001 Földi József

MHTE Gábor Ignác emlékérem

Ómassa – Bolhás – Jávorkút – Lusta-völgy – Lillafüred Túravezető: Sütő Menyhért

Túravezető: Zsigmond Dánielné Julika, virággal a kezében.
Felső - Hámor – Herman Ottó síremléke (megemlékezés) – Puskaporos – vadászház
– Hajnalka-forrás – Kohász út – Gamóca – Tatárdomb

Fiatalabb korunkban nem volt elég a túrázás, tornázással is edzettük magunkat!

Népek Tavasza teljesítménytúra, a megyei szövetség rendezésében.
A távokat vezették: 30 km: Váradi Zsófia, 15 km: Kiskun M, 10 km: Szabó Etelka

2009. március 22. Túravezető: Kiskun Magdolna, táv:18 km, szint:150 m
Hollóstető – Hór-völgy – Bodzás-rét – (Dorongós) (a képen) – Ilona-ház – Sügérvölgy - Hollóstető

Répáshuta – Hór-völgy – Ódor-vár –
Szent Erzsébet-forrás – Völgyfő ház –
Derecske – Balla-barlang – Répáshuta,
táv: 24 km szint: 810 m
Túravezető: Kiskun Magdolna

A képen Sum Anna mászik át a kerítésen,
és aki biztatja Kovács Lajos
Szent Erzsébet- forrás

Vártúrák Nógrádi tájakon Várgede – Ajnácskő- Somoskő vár – Salgó vár – Baglyas
vár
Gedő vára ma már gödrök és árkok, gaz és akácfák helye, semmi sem emlékeztet a
hajdani várra. Petőfi is járt itt 1845 nyarán és verset is írt:
„Gedővár csendes, mintha halva volna
Reáborult az éj, mint ráborult a
Halottra a koporsó fedele.”

Ajnácskő eredetét a rege a honfoglalás korába viszi.

Somoskő és Salgó vára

Bazalt orgonák és Baglyas vár

Túravezető:
Kiskun Magda

Hollóstető – Csúnya-völgy – Hór-völgy – Balla-völgy – Répáshuta
Szarvaskúti – Csúnya-völgy elején található a 16 méteres kőfülke, mely a
karsztosodás eredményként alakult ki.

Autóbuszos Húsvéti túra a Visegrádi-hegységben 2009. 04. 11-14. (szombat-kedd)
1 nap Miskolc – Budapest – Szentendre – Leányfalu - Visegrád

Szentendre

Városnézés
és
Kovács
gyűjteményének megtekintése

Leányfalu

Móricz Zsigmond hely- és irodalomtörténeti gyűjtemény meglátogatása

2. nap

Gyaloglók a Szurdok-völgy végénél

Margit

Buszos út: Pilisszentkereszt ciszterci kolostorrom – Dobogókő eddig közös autózás,
innen indult a gyalogtúra – Esztergom – Dömös
Gyalogtúra: Dobogókő – Akasztó-hegy – Prédikáló-szék – Vadálló-kövek - Dömös
Gyaloglók a Szurdok-völgy végénél, irány Dobogókőre túrázással.
Dobogókő, a dr. Téry Ödön emlékműnél, a hazai természetjárás egyik megteremtője,
Eötvös Loránddal és Thiring Gusztávval együtt.

Prédikáló-széken Szent István keresztje, a Vadálló-köveken Váradi Zsófi

Pihenő a Vadálló-köveken hátsó sor balról Császár István, Hulicskó Andrásné,
Gombár Lászlóné, Kreiter Ilona, Nagyné Novák Éva, Kiskun Magda, Kerekesné Szűcs
Katalin, elől: Váradi Zsófia, Pellei Dalma unoka
Egyik túratársunk addig hátrált a Vadálló-köveken, amíg le nem esett a szila szélén.
Ráadásul csúszás közben beakadt egy két törzsű fába, ahonnét egyedül nem tudott
kijönni. Volt nagy riadalom, többen húztuk ki. Szerencsére végzetes baj nem történt,
horzsolásokkal és kisebb kézzúzódásokkal megúszta a balesetet, no meg a
fényképező gépe tört össze.
Túránk végén még Dömösön megnéztük az Árpád-kori román stílusú altemplomot.

3. nap
Kis túra: Visegrád Fellegvár – Belváros – Mátyás király palotája
Nagy túra: Tahi – Vörös-kő – Kis-Bükk-tető – Pilisszentlászló – Szent László-völgy –
Apát-kúti-völgy – Visegrád fellegvár táv: 20,0 km, szint:600 m

Kaán Károly-forrásnál az Apátkúti-völgyben és a Magda-forrásnál

Balról: Kerekesné Szűcs Katalin, Kreiter Ilona, Kiskun Magda, Juhász Mónika, Gombár
Lászlóné, Csőriné Kardos Éva, Váradi Zsófia

Hagyományos estünk, műsorral, versekkel és eszem-iszommal, meg locsolkodással

4. nap Budapest Parlament látogatás és Isaszegen a 48-as szabadságharc
emlékművének felkeresése és a mellette lévő zsidó temető megismerése
idegenvezető által.

Az utat szervezte és vezette: Szemánné Máté Katalin, segítői Gombár Lászlóné
gazdasági rész, Váradi Zsófia a nagy túrákat vezette, Kiskun Judit Piliszsentkereszt
ismertetése, Kiskun Magda Dömös altemplom, Isaszeg ismertetője és műsor felelős.

Autóbuszos kirándulás a Körös-Maros Nemzeti Parkba 2009.május 1-2.
1. nap Séta a Biharugrai tanösvényen idegenvezetővel.
Délután pedig Szabó Pál emlékházát néztük meg.
2. nap Vésztő - Mágori Történelmi Emlékhely meglátogatása vezetéssel.

Sikerült kibontani a táj 10-12. századi nagyhatalmú családja, a Csolt nemzetség
Árpád-kori monostorának maradványait. A kolostor gazdag leletanyagát a később
épített, hatalmas Wenckheim borpincében állították ki.
A területen található még két 9-10
méter magas halom. Az egyikbe
szelvényt vágtak és a hat ezer
éves
egymásra
rétegződött
leletanyagait és településnyomait
szemlélhetjük meg.
A
szoborpark
országosan
egyedülálló,
olyan
jeles,
e
vidékhez kötődő népi írok, emlékét
őrzi, mint Bibó István, Czine
Mihály, Féja Géza, Illyés Gyula,
Németh László, Szabó Pál, és
Veres Péter.

Dévaványai Túzokrezervátum, filmvetítés, élő túzok és tanösvény megnézése.

A terület a legnagyobb európai madár, legnépesebb magyarországi költő- és élőhelye.
A világ 22 túzokfaja közül Európában kettő honos, ezek csak Spanyolországban, a
Szovjetunió utódállamaiban és Magyarországon élnek. A magyarországi állomány
jelentős részének védelmére létesítették a Dévaványai Tájvédelmi Körzetet 1975-ben.
A népi építészet formavilágát idéző, 1979-ben épített túzokmentő állomás kiállítása
bemutatja e veszélyeztetett madárfaj tulajdonságait, európai és hazai elterjedését.
A bemutatóház galériáján a Sárrét és a Nagykunság növény- és állatvilágát, valamint
néphagyományait szemléltető kiállítás látható.
A kirándulást szervezte és vezette: Bácskay Alice, gazdasági rész: Gombár Lászlóné

Szeretem Miskolcot városismereti elméleti és gyakorlati vetélkedő

Autóbuszos kirándulás pálos kolostorok környékén
Miskolc – Kurittyán – Aggtelek (barlanglátogatás) – Martonyi – Miskolc

Kurittyán, Keresztelő Szent János kolostor, vagy Nyárádi Újház. A pálos kolostort a
nagyhatalmú Perényi család egyik tagja, Imre alapította, ki Zsigmond királyunknak
titkos kancellárja volt. Alapítás éve 1408. Az alapító gondoskodott a templom
berendezéséről és szőlőkkel és földekkel is megajándékozta a kolostort. Mohács után
a törökök feldúlták, felégették, majd a táj elnéptelenedett. A tető nélküli épület az
évszázadok során magától romba dőlt.

Gyaloglók csapata, Aggtelektől Jósvafőig az OKT útvonalán

A barlanglátogatók népesebb tábora, utána találkozás Jósvafőn

Túravezető: Kiskun Magdolna, gazdasági feladatok Gombás Lászlóné

Martonyi pálos kolostor rom

1996 decemberében az objektum az Aggteleki Nemzeti Park tulajdonába került. A
templom belsejében két 140 éves bükkfa állt, viszont a még viszonylag jó állapotban
lévő oromfalak védelme érdekében kivágásukra került sor. A tetőszerkezetet
visszaépítették, jelenleg így néz ki.

Bükkszentkereszt – Lófőtisztás
–
Gerebcse
–
Bekénypuszta – Meggyes-tető
– Vásárhely – Kis-kút –
Kisgyőr

Bekény-puszta

Túravezető:
Pásztor Istvánné
mindenki Vilma nénije
Túráin részt venni, követni őt
élményszámba ment

Miskolc – Nyíregyháza – Sóstó – Miskolc, buszos kirándulás
Nyíregyházán piaclátogatás, falumúzeum megtekintése, állatkert felkeresése, fürdés
a gyógyfürdőben. Túravezető: Kerekesné Szűcs Katalin

FEDEZZÜK FEL TIROLT AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS 07 31 - 08 09.

1. nap
Pannonhalma, a vár és az apátság a világörökség része. Bencés szerzetesek
alapították, akiket Géza fejedelem hívott be 996-ban, hittérítőknek.
A bencés gimnázium tanulója várt bennünket és vezetett végig az épületeken.

Hédervár a II Géza király segítségére érkező német Héder lovag a Győr melletti
szigetet kapta örök szállásul és ezt a család egészen 1945-ig birtokolta.
2004 tavaszán a felújítás után megnyitotta kapuit a négycsillagos Hédervár
Kastélyszálloda.

Hazánkban itt találták meg az első krumplibogarat, itt kezdték meg a védekezést
ellene, és erre emlékeznek a különleges alkotással.
A kősziklán egy krumplibogár szobrocska bújik meg.

Mosonmagyaróváron szálltunk meg. Este városnézésre és a vár udvarának
meglátogatására jutott időnk.
2. nap
Egész napos utazás várt
ránk, így bőven adódott
alkalom
megismerkedni
Ausztriával és Tirollal. Mind
két
helyen
a
hegyek
uralkodnak. Folyamatosan
haladtunk a célunk felé, csak
a kötelező pihenőidőben
mozgattuk meg tagjainkat,
majd megérkeztünk a Lechvölgyi
szállásunkra
Stanzachba.
A település látképe a
Grubaspitze-ről.

3. nap Ezen a napon a Steinmandl 1909 méter magas csúcsát hódítottuk meg.

4. nap Autóbuszos kirándulásra
indultunk Németországba a bajor
tündérkastélyhoz.
A Neuschwanstein-i kastélyt II. Lajos
bajor király építette újjá 1869-1886
között, a régi várromokat lovagkor
stílusában a Pöller-szakadéknál.
Szobáit a középkor alakjaival népesített
be, Lohengrin, Tanhauser, Parsifal.
Megnéztük még a Hohenschwangaui
kastélyt is, ahol Lajos a gyermekkorát
töltötte.
Füssen még mindig Németország.
Vára a legjobb állapotban megmaradt
gótikus építmény. A 13 század végén épült,
az augsburgi püspökök lakhelyeként.
Végig esett az eső, így nem tudtuk úgy
élvezni, mint szerettük volna.

5. nap Az eső változatlanul hullott, így az a tervünk, hogy egyik nap túrázunk, másnap
pedig városnézésre megyünk, nem sikerült. Elindultunk hát Innsbruck-ba.
Innsbruck 574 m tszf. magasságban terül el. A város északi oldalán 2000 métere felüli
csúcsok sorakoznak egymás mellett. Modern nagyváros, van színháza, operája,
számos múzeuma, műemléke, egyeteme, élénk ipara. A hegymászók városa is. Téli
olimpiákat is rendeztek itt.
A település az Inn folyó kiszélesedd lapályára épült, kitűnő forgalmi gócpontként.
A város egyik jellegzetessége a
Goldenes
Dachl
(aranytető),
nevezetű erkély.
A város legnagyobb jótevője,
fejlesztője I Miksa császár (14591519)
volt,
aki
idehelyezte
székhelyét, és őt követték főurai,
akik pompás épületeket emeltettek
itt.
Az Udvari templomban a 28
életnagyságú szobor között találjuk
Zsigmond magyar király lányának,
Erzsébetnek a szobrát is.

Vacsora után a településen megtartott fúvós hangversenyt hallgattuk meg és fölöttébb
élveztük. A zenekar Stanzach lakóiból állt össze.

Nagyon családias hangulatot teremtettek, a vége felé táncra is perdültünk, a zenészek
pedig a maguk mellé tett sörösüvegekből oltották szomjukat.
6. nap
A Lech-völgyében haladtunk északra és Heitengwang nyári üdülő központjában
álltunk meg. Innen indultunk kis-közepes és hosszú túrára.

A Lech-patak völgye homokpadjaival, Heitewang melletti egyik tó 976m tszf. magasan
Délelőtt az üdülőhely melletti két tavat jártuk körbe, ki-ki a csoportjának megfelelően.

Délután olyan várakat kerestünk
fel,
amelyeket
egy
névre
kereszteltek, de három csúcson
épültek. Rövidtúrások a képen
jobboldali romokat nézték meg,
míg a Zergék a másik kettőbe is
feljutottak. A tetőn páratlan
élményű kilátás nyílt minden felé.
Fenn a legfelső várban, az egyik
teremben, hűtő szekrényben tárolt
italokat
lehetett
venni,
önkiszolgálással.
Örömmel
kiszolgáltuk magunkat.

Zergék csapata Heiterwangban (994 m tszf.) indulásra előtt, Váradi Zsófi vezetésével

A konyhások aznapi csapata, akik főztek, elmosogattak, elpakolta, reggelit készítettek
Minden nap más-más csapat került konyhai beosztásra, akik etették a többieket.

7. nap
Ezen a napon Höfenbe igyekeztünk, ahonnét felvonóval emelkedtünk fel az alpesi
legelőre és a hegyvidékre. A Zergék és a Macik a Hahnenkamm (Kakastaréj) csúcsát
mászták meg, bemelegítésként.

A csúcsról leereszkedve, az Alpenblumengarten (Alpesi Virágoskertbe) értünk.
A virágoskertet 1976-ban alapították a lelkes hegyi őrök, a növényeket táblákkal is
ellátták. A kert területe a sziklákkal együtt 2 hektár, 800 méter kiépített úttal.

8. nap
Szamócák Stanzach környékén sétáltak, pihentek és napoztak.
Macik fakultatív programot szerveztek, olyan helyet kerestek, ahová felvonóval
felmehettek és ott túráztak.
Zergék a Grubaspitze meghódítására indultak 13-an, én is közéjük tartoztam. 8 óra
menetidő és 1330 méter szintkülönbséget kellett leküzdeni. A cél előtt már nem
akartam tovább menni, elfogyott az erőm, de Zsófi és Kati szinte felhúztak az utolsó
100 méteren. Fenn viszont kárpótolt bennünket a ritkán megélt magashegyi panoráma.

9. nap
Korán keltünk, mert a házat tisztán, kitakarítva kellett átadni. A kulcsokkal nem
bíbelődtünk, mert ott az ismeretlen gyakorlat. Az összekötő szerint nincs a házhoz
ilyesmi, mert náluk nem szokás a bezárkózás még akkor sem, ha egésznapra
elmegyünk, és nem marad otthon senki se.

Fél napos autózás után értük el Melket, ahol a délutánunkat és esténket töltöttük, és
ott is aludtunk.
A terv szerint a Melki Apátság megismerése szerepelt, amire több időt szántunk.

A Szent-Benedek rendi apátság a Duna mentén található. Az UNESCO világörökség
védelmét élvezi. Több mint 900 éve élnek itt szerzetesek és látják el a lelkipásztori
teendőket és az oktatást vezetik. Jelenleg 860 tanulójuk van.
10. nap
Mai napon Bécs városából kaptunk ízelítőt. Buszos városnézéssel kezdtük az
ismerkedést, miután felvettük a megbeszélt helyen a fiatal, jóképű és lelkes
vezetőnket. Gyalogsétánk két fő részre oszlott. Egyik Hundertwasser modern
irányzatú épületeit csodálhattuk meg. Másik a Hofburg, A Királyi Palota épület
együttesének körbe sétálása volt.

Hunderwasser egyik fura lakóháza,

Hofburgban a József tér barokk épülete

Ráadásként megnéztük még a Szent István-székesegyházat, mely Ausztria
legnagyobb és legszebb gótikus temploma.
A templom délnyugati sarkában találjuk a máriapócsi könnyező Madonnát. A csoda
képet I. Lipót császár vitette Bécsbe, 1683-ban.

Vízitúrázó barátok Tisza-tavi találkozója 2009. augusztus 19-23.
Szervező és vezető: Farkas András, vízitúra vezető: Garadnay Sándor
Megérkezés a tó melletti Fortuna
Kempingbe.
Este bográcsgulyásos batyus
vacsora, zenével, énekléssel.
Programok megbeszélése.
1. nap Tiszafüred – Füredi holtágVIII. öblítő csatorna – Élő Tisza –
VI. öblítő csatorna – Szilas-fok –
Tündérfátyol-kilátó és vissza.
A többi napokon ezen utak
kiegészítése pl. Sulymos, KisTisza, Madárrezervátum.

Részt vettek: Babinszki Eleonóra dr., Borbáth
János, Borka Kornél, Csőriné Kardos Éva, Farkas
András, Fejér Ildikó, Garadnay Sándor, Gombár
Lászlóné, Juhász Mónika, Kiskun Judit, Kiskun
Magdolna, Kreiter Ilona, Kulcsár János, Mankovits
Tamásné, Matiszkóné Papp Margit, Telekes Sándor.

I. Tokaji Bakancsos Bortúra 2009. szeptember 13. rendezi a MVSC
Egyesületünkből a Furmint 25 nevű távon indultunk, Kerekesné Szűcs Katalin, Kiskun
Magdolna és Kreiter Ilona.
Útvonal: Tokaj Finánc-dombi kilátó – Hársas – Tarcal - TV torony- Szerelmi pincesor
Táv: 22 km szint: 800 m szintidő: 6 óra

Autóbuszos Túra a Zempléni-hegységben 2009. október 23-25.
1. nap Miskolc – Gibárt vízerőmű, ez után a gyalogtúrázók Arkáról indultak tovább.

Buszosok: Arka – Boldogkőváralja vára – Mogyoróska – Regéc – Sárospatak
Gyalogtúra: Arka – Mogyoróska – Regéc vára – Regéc. Táv: 13 km, szint: 440 m

A regéci várban

2. nap
Buszosok: Sárospatak –
Telkibánya – Füzéri vár –
Füzérradvány – Károlyi
kastély – Kőkapu – Pálháza
– Sárospatak
Buszos utak vezetője:
Szemánné Máté Katalin,
(kabáttal a karján)

Gyalogtúrázók: Telkibánya – Osva-völgye – Kutyaszorító – Rostalló – Kőkapu

Kőkapun
A gyalogtúrákat vezette:
Kiskun Magdolna

3. nap
Buszosok: Sárospatak – Széphalom – Sátoraljaújhely – Tokaj innen a gyalogtúrázók
útvonala: Tokaj – Nagy-kopasz-hegy – Tokaj. Majd együtt Tarcal – Szerencs – Miskolc

Gyalogtúrázok

Lombhullató estünket 2009. október 6-án a Megyeháza éttermében rendeztük meg.

A szellemi totó nyertesei: 1. Váradi Zsófia, 2. Szabó Etelka, 3. Takács Gabriella
A fődíjat Kovács Lászlóné Juditka nyerte, aki rögtön felszeletelte a hatalmas fatörzs
tortát és szétosztotta a jelenlévők között.

Váradi Zsófia
vezetésével a
hagyományos
túravezetői
értekezletünket a DTSK
garadnai házában
tarthattuk.
Cserébe fát gyűjtöttünk
munkatúra keretében,
azt felfűrészeltük és
fáskamrába halmoztuk.

A túraterv füzet véglegesítése után az elnökség egy gulyás ebédre hívta meg a
túravezetőket és az elnökség tagjait.

Pásztor Istvánné Vilma
túrái mindig
különlegességnek
számítottak. Nem a
hagyományos gyakran
használt útvonalakat
választotta.
Ómassa – Egri síház –
Nagy-mező – ZsérciNagy-dél É oldal –
Csigateber – Pénzpatak
Táv: 16 km, szint420 m

A Helyiipari-forráshoz is megérkezett a Mikulás (Bereczki Dániel) személyében.
A túrát, mint mindig Váradi Zsófia vezette.

Abban az időben még bőven voltak olyan korú unokáink, akik még hittek a Mikulásban.

Kiss Tamás szervezésében és autóbuszával Felvidéki várakat kerestünk fel.
Útvonal: Miskolc – Eperjes – Sóvár – Kapi, és Sáros Vára

KAPI VÁRÁBAN

Kókai Laura
SÁROS VÁRA

Kiskun Magda

Sum Anna

Igazi téli túra december 19 - én Bükkszentkereszten, és ezzel kívántunk kellemes
karácsonyi ünnepeket és boldog újévet minden túra társunknak.

Ajánlom szeretettel minden barátomnak és társamnak, mosolygós visszaemlékezés
reményében a 2009. év eseményeit.
Viszontlátásra 2010. év hasonló beszámoló elkészítése után: Kiskun Magdolna

