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Személyes élményeim és képeim alapján készítettem ezt a kis összeállítást. 

Emlékezve a közös múltunkra, emlékezve azokra, akik már nem lehetnek közöttünk. 

A képeknél neveket már nem említek, hiszen sokat közülük már úgy sem ismertek. A 

gyűjtögetés sem teljes, hiszen nem jártam minden úton, amit az egyesületünk 

rendezett. Ezek csupán emlékmorzsák, hogy a múló idő ne temessen el mindent. 

Első utamtól kezdve készítettem az albumot és azt most küldöm azok számára, akiket 

a múlt érdekel. A jelenből sok fotót láthatunk, ezért ezzel most nem foglalkozom. 

 

1997 - 2000 az emlékezés időszaka 

 

 

A 2000. év, nyitó túrája 

 



 

 

 

A történetem 1997-ben kezdődött 

A Megyei Természetjáró Szövetség meghirdetett egy görögországi utat, ahová 

jelentkeztem. Abban az időszakban még az atlétika szövetség főtitkára voltam. 

Szövetségi óráinkat együtt tartottuk és onnan származott az ismeretségünk. Mire 

elérkezett az indulás ideje, minden ismerősöm lemondta az utat, én ennek ellenére 

pedig nekivágtam. Két felejthetetlen élménnyel lettem gazdagabb, ami majd kiderül. 

A kirándulás programja között szerepelt az Olimposz-hegység legmagasabb 

csúcsának megmászása. Persze boldogan jelentkeztem, amiről később kiderült, hogy 

számomra a nehéz túra kategóriájába tartozott. Akkor még nem is láttam ekkora 

magasságot és nehézséget. Visszagondolva elég felelőtlenül járt el a vezetőség, akik 

nem ismertek bennünket és főleg nem a teherbíró képességünket. A nyolc fős 

csapatból ketten rendelkeztünk megfelelő kondícióval, de még bennünket is megviselt 

e kihívás. 

Két napra tervezték a hegymászást, első este egy menedékházig jutottunk. Második 

napra 600 méter maradt a csúcsig és a lejövetel 1200 méteres tengerszintre, ahol a 

buszunk várt. 

Itt ismerkedtünk meg ifjú Kovács Bélával, aki e kirándulás egyetlen miskolci részt 

vevője volt rajtam kívül. Ő is hősiesen küzdött, némi segítséggel dicséretesen 

teljesítette a feladatot.   

Megismerkedtem egy túravezetői párral, Ágotával és Karcsival, akik belém oltották a 

természetjárás iránti igény gyakorlatra váltását. Az elkövetkező évek OKT szakaszait, 

ők vezették. Segítségükkel jártuk körbe Magyarországot. Innen indult aztán az igazi 

turistáskodásom.  

A következő évben 1998-ban két OKT táborban is megjelentem.  

Egy hetet töltöttünk a Zemplén-hegységben Boldogkőváraljától Hollóházáig jutottunk. 

Erre az útra Sum Ani barátaival mentünk, minden cuccunkat a hátunkon cipelve. 

A másik út Ágotával és Karcsival, mint túravezetőkkel, Derecskétől Dorogig tartott. 

Ekkor még a helyiipari turisták közül senki nem jött velem. Ezek után minden évben 

egyre többen tartottak velünk. A részt vevők az ország különböző tájairól jöttek, 

Szegedről, Bajáról, Budapestről, Miskolcról, Tatabányáról, Csömörről, Pécsről és hát 

a szervevező Veszprémi egyesületből. 

 

 

 



 

 



 

 



 

 


