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Ebben az évben kezdtük az Országos Kék Túra (OKT) vándorlását. Kezdetben négyen 

vágtunk neki, a későbbi években egyre többen kaptak kedvet, hogy együtt keressük 

fel és ismerjük meg az ország legszebb részeit. 

Az itt látható fotókat papírképről másoltam, így azokon a személyek nem láthatók 

élesen. Ezért név szerint ismertetem őket: jobbról Kovács Istvánné „nagy Kati”, Máté 

Katalin „kis Kati, Gombár Lászlóné Valcsi és Kiskun Magda. (bal felső kép) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A fotóalbumot magamnak készítettem, ezért láthattok benne személyes, 

egyesületünkhöz nem kapcsolódó képeket is. Hát legfeljebb átlapoztok rajta, de akkor 

az volt az életem. 

A géppel írt részt a jelenben tettem hozzá, mint egy visszaemlékezést. 

 



Felső képen már ismerősök is feltűnnek:  

balról Bartók Julianna, Bodonné Vali és Pásztor Istvánné, aki már nem lehet közöttünk. 

Úgy gondolom ő tudott legtöbbet a természetjárásról, a versenyzésről és a túra 

vezetésről. Kiemelkedő egyénisége volt megyénk turistáskodásának. 



Igen akkor még mertünk 30 kilométeres távon indulni, időre. 

Jobb oldalon helyiiparos turisták láthatók: guggol Gombár Lászlóné Valcsi, mögötte 

állnak Borosnyai Zoltánné Magdi és Csőriné Kardos Éva. S a fotót és készítettem. 

 



A felső képen a csapat tagjai: Pásztor Istvánné Vilma, Bialkó Gyuláné Ildi és Kiskun 

Magda. 

A Mecsekbe többször jártunk versenyezni az MVSC csapatával. Ilyen alkalmakkor az 

útba eső nevezetességeit is felkerestük. Pl. Cece, Vál, Tatabánya, Alcsútdoboz. 



Húsvéti túra az MVSC-vel. Szállást Apátistvánfalván foglaltak, Innen indultunk 

gyalogtúrákra, amik meghaladták naponta a 20 km-es távot. 1. nap utazás. 2. nap 

gyalogoltunk a Hársas-tóhoz, Farkasfára, és Orfaluba. 3. nap Felsőszer, Papszer 

Szalafő következett. 4. nap a Szlovén hármas határt látogattuk meg. S innen utaztunk 

Kaposvárra tájékozódási túra versenyre. 



Azokban az években még szívesen sátoroztunk. Mire minden felszerelést, kényelmet 

szolgáló holmit beszereztünk, megvásároltunk, addigra sok év elmúltával már inkább 

a kényelmesebb szállásokat választottuk. Még akkor is, ha az többe került. 

 



 

Első út: Mezőkövesd – Poroszló – Kisköre – Tiszafüred – Tiszacsege – Mezőcsát – 

Nyékládháza. 

Második út: vonattal Kisköréig utaztunk, onnan kerékpárral Kisköre – Kőtelek – 

Szolnok – Pilis – Délegyháza. Innen vonattal Budapesten át Miskolcra jutottunk. 



Szokásomhoz híven részletes beszámolót írtam és most ebből idézek egy kis élményt. 

Péliföldkereszten a szállás és a vacsora után alváshoz készülődtünk, de Ágota 

vezetőnk misére vezényelt bennünket. Szegény szalézi atya magára maradva, 

helyettünk imádkozott és válaszolt az áhítatos tömeg helyett, akik inkább bóbiskoltak 

és laposokat pislogtak, küszködve az ébren maradásért. 



 

Oroszlányt kikerülve jelzetlen utakon értük el Vértesszentkeresztet, ami nem esik a 

kéktúra útvonalára. Román-kori építészetünk gyöngyszeme, ezért kerestük fel. 

Híresek szépen faragott kövei, amiket előszeretettel hurcoltak szerteszét. 



 

Tésnél a fennsík élénk légmozgásának hasznosítására 1840 körül 5 szélmalmot 

építettek, az utolsó az 1950-es évekig őrölte a gabonát. 

A Római-fürdőnek nevezett hely sohasem volt fürdő, csupán a Gaja - patak 

készélesedő medrében lehet a hideg vízben nyári forróságban felüdülni. 



A 14 napos folyamatos gyaloglás, melegben, szélben, esőben, bármilyen időjárási 

viszonyok mellett csak nehezítették a napi kilométerek megtételét. A korai kelések is 

segítettek abban, ha kaptunk egy kis pihenőt azonnal el tudjunk aludni, bárhol, 

bármilyen helyen. Zirc felé képen 18. a helyes dátum. 



Úrkúton az 1920-as években „talicskás-kubikusok” külszíni fejtéssel dolgoztak szén 

után kutatva, helyette mangánércet találtak. Az őskarszt erdős keretbe foglalt 

szakadéka, a kőzeteken kivált vasas oxidos réteg rendkívül érdekes, felejthetetlen 

látványt nyújt. Az ország mangánkészletének 99%-a itt található. 



Monoszlón található a „birtokom”, a nevem is hirdeti ezt a tényt. Ide jövőre meghívtam 

az egész csapatot, amit mindenki jókedvűen elfogadott. 

Hegyestű kőfejtéssel letermelt fala hazánkban egyedülálló, de európai viszonylatban 

is ritkaság számba megy. A képen az egy szem férfi Kovács Béla látható. 



A siroki várban készült kép azért érdekes, mert több a férfinépség a kiránduláson, mint 

a női nem képviselői. Ekkor még többet vonatoztunk, olcsóbb volt a vonatjegy és 

természet járok kaphattak utazási kedvezményt. Ha már négyen összejöttünk ezt 

igénybe lehetett venni. Mikor összehasonlítom az akkori látnivalókat a mai napi 

állapotukkal, szívet melegítő a fejlesztésük, javításuk és vendégcsalogató 

tevékenységük. 



Az MVSC turistáival mindig nagyon jó kapcsolatot ápoltunk. Sokan kettős igazolással 

rendelkeztek és ez így megy napjainkig. Segítettük egymás rendezvényeit, közösen 

vezetett kirándulások és túrák is napirenden szerepeltek. Bálokon, vacsorákon 

közösen szórakoztunk, ami hagyománnyá fejlődött. 



Mezőkövesd a Matyóság fővárosa, hagyományukat és népviseletüket mai napig 
megőrizték. Napjainkban egész falurészt újítottak fel, amit Hadasnak neveznek.                          

Kács meleg vizes fürdővel is rendelkezett a 80-nas években, 14 langyos forrás táplálta 
a fürdőt. Majd megszüntették, de az udvarába és épületébe még be lehetett menni. 
Mára már magántulajdon és csak a kerítésen át nézelődhetünk. 



 

Ifjabb fejjel sok olyan kirándulást is bevállaltunk, amit mai állapotunkban már 
álmunkban sem csinálnánk végig. Felfelé a várba többet toltuk a bicajunkat és akkor 
fogadtuk meg, ha gyalogolni akarunk, akkor nem hozunk többé magunkkal kerékpárt. 



 

Téli túrákon is szívesen részt vettünk. 

Szabó - pallag képén Zsadányi József áll legelöl, mögötte Váradi Zsófia, leghátul 
Gombárné Valcsi és jobb oldalt Kiskun Magda látható haloványan. 

 


