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Ebben az évben igény jelentkezett a bringás túrák szervezésére és a kerékpáros 

szakcsoport létrehozására. Első vezetője Szalai Zita, második pedig Kesik László lett. 

Megkezdtük a Borsod megye kerékpáros turistája túramozgalom teljesítését. 

Megyénken túl többször kerekeztünk a Nyírségben és távolabbi tájakra is 

elmerészkedtünk, pl. Tisza-tó, Szolnok, Délegyháza. 



Voltak olyan kirándulásaink, amikor vonattal kellett eljutni a kezdőponthoz. Nagy 

létszám esetén ez sok izgalommal járt, mert hivatalosan az első és az utolsó kocsiba 

lehetett csak kerékpárral felszállni. Ráadásul mások is igyekeztek feljutni. 



 

Kis kitérő után visszatérünk a januártól induló képes beszámolókhoz. A jávorkúti túra 

távolsága 18 kilométer és 300 méter szint megtételét jelentette. A jókedv akkor se 

hiányzott, innen indult a hóban fekvés élvezete fényképezés ürügyén. Fekvők jobbról, 

Konc Tóni, Máté Kati, Kiskun Magda, mögöttük Gombárné Valcsi és Csőriné Éva. 



 

 

A Kölyuk-galya túrát az ifjú Farkas Zsolt vezette, akire már csak az akkor gyalogló 

turisták emlékezhetnek, ráadásul fiatal tagjaink is bőven voltak. A másik túrát Dudás 

Lászlóné vezette, akit már többen ismerhettek a mai gárdából. 



Négy napos baráti kirándulásunk, pálházai szállással. Gyalogoltunk Kőkapuhoz, 

Füzérradványhoz és Hollóházához. Az utóbbi településen szerencse kísért, mert a 

télen zárva tartó porcelán múzeumban leltároztak és megengedték, hogy körbe 

nézelődjünk. Hasonló módon a szerencse szintén mellénk állt, Füzérradványban a 

Károlyi kastélyt is megtekinthettük, az éppen ott tartózkodó felújítok beengedtek. 



A felső képen (jobbról) Zsigmond Dánielné Julika, Bodon Vali, és Kiskun Magda, az 

MVSC túráján.  

A derenki képen Julikával egy hosszabb HTE túrán, útvonal: Jósvafő – Derenk - 

Szádvár-Szögliget- Bódvaszilas Táv:25 km. Szint:750 m. A túrát én vezettem. Derenk 

az elnéptelenedett falu, ma már csak emlékhely, a hajdani gorál származású lakosok 

évente egyszer idegyűlnek és ünnepséget tartanak. 



1. nap: Kiskovácsi – Holdvilág-árok – Lajosforrás – Vasas-szakadék – Kő-hegy      

2. nap: Rám-szakadék - Dobogókő – Zsivány-sziklák – Vaskapu – Pilisszentkereszt 

3. nap: Dömös – Vadálló-kövek – Prédikálószék – Pilisszetlászló 

4. nap: Csobánka – Kevélyek – Pilisborosjenő – Üröm Szállásunk Szentendrén volt. 



Túravezetők vizsgáját sikeresen teljesítette Szalai Zita és Kiskun Magda MHTE tagjai. 

Szívesen emlékezem tanárainkra, Fodor Istvánra, Garadnai Sándorra, Hidvégi Emilre, 

akik türelmesen és lelkesen okítottak a túravezetők teendőire. S igyekeztek sokoldalú 

ismeretekkel ellátni, hogy majd vezethessük társainkat az ország bármely területén. 

Ez után én is bekerültem a tanári gárdába, és 2012-ig segítettem a képzést. 



A Mátra déli oldalába mélyülő patakvölgy hazánk egyik legszűkebb, leglátványosabb 

szurdoka, melynek látogatása a természeti értékek védelme és a balesetveszély matt 

csak a BNPI által szervezett szakvezetések keretében lehetséges. 

Abban az időben még korlátozások nélkül látogathattuk a Tarjánka - völgyet. 

Megpihentünk a Hármas-határ erdészháznál. A túrát Váradi Zsófia vezette. 



Autóbuszos kiránduláson is részt vettünk a Keleti – Mecsekben: Orfű - Pécs – 

Pécsvárad – Zengővárkony – Mecseknádasd – Óbánya – Kisújbánya, innen gyaloglás 

a Cigány-hegyre – Máré vár itt buszra szálltunk – Zobákpuszta – Komló – Orfű 

Az 1950-es években Komló híres bányászvárossá fejlődött. A bányászat megszűnt, 

1999.év végén zárták be az utolsó feketeszén-bányát, Zobákpusztát. 

A táj fokozottan védett virágai, bánáti bazsarózsa, szarvasbangó és a méhbangó. 



Buszos kirándulás: Sopron - Sarród (Fertőtavi Múzeum) – Fertőszéplak (Lámpa 

Múzeum) – Fertőd (Eszterházy Kastélymúzem) – Nagycenk (kastély, templom, 

mauzóleum) – Fertőrákos (kőfejtő) – Fertő-tó – Sopron Vasúti lámpamúzeum 

(magángyűjtemény) különleges és ritka régi darabjaival mindenki érdeklődését 

felkeltette, 17 ország 130 lámpáját nézhettük meg, köztük egy 1913-as gőzmozdony 

szakasz a tüzelőajtóval együtt kivágva, zárlámpák 1867-ből, jelzőlámpák. 



 

Bécsújhely (Wienner Neustadt) Ausztria egyik legnagyobb ipari városa, vasúti 

csomópontja. Éppen ezért a II. Világháborúban agyonbombázták, alig maradt ép 

épülete. Felkerestük a Dómot, a Kínzótornyot, a 8 méter magas gótikus emlékoszlopot, 

a cisztercita új kolostort. Majd gyalogtúrára indultunk egy látványos szurdokvölgybe. A 

környék legnépszerűbb kiránduló helye a Hohe Wand hegysége. 



 

Menetidő: 3,5 óra 750 szintkülönbség (csak gyakorlott túrázóknak!) 



 

Minden kiránduláson és túrán egyesületünkből hárman vettünk részt: Csőriné Éva, 

Gombárné Valcsi és Kiskun Magda. 



OKT Badacsonytördemictől - Írottkőig 2000. 07. 08-22. 

              Erre az alkalomra készítettünk HTE –es jelvényű mezeket 



Útvonal: 1. nap Badacsonytördemic – Szigliget – Szentgyörgy-hegy 2. nap Tapolca –

Lesenceistvándi 3. nap Vállus – Keszthely – Hévíz 4. nap pihenő nap 5. nap 

Gyöngyösi csárda - Rezi – Zalaszántó 6. nap Sarvaly - Sümeg 7 nap Kisvásárhely – 

Ötvös – Szajki eh. 8. nap pihenőnap 9. nap Hosszúpereszteg – Káld  



10. nap Hidegkúti eh. – Rózsakerti eh. – Gérce – Sárvár 11. nap Csécse újm. – Bögöt– 



Szeleste 12. nap Ablánci major – Tömörd 13. nap Kőszeg – Hétforrás 14. nap Írottkő 

– Szénégető kút 15. nap Velem – Szombathely, hazautazás 

Velemben a kijelölt táborhelyen nem lehetett a sátrakat felállítani. A hegyoldal lejtett 

minden felé, a talaj köves és morzsalékos volt. Úgy döntöttünk visszamegyünk a 

kőszegi szállásunkra és búcsúestet rendezünk. 



 

 



A 14 napból 12-t gyaloglással 262 km, és 2300 m szinttel teljesítettük. 2 nap 

pihenésként még rátettünk néhány kilométert, de azt már szórakozásnak szántunk. 

Gyakran városnézés, fürdőzés, étteremben étkezés és vásárlással színesítettük a 

folyamatos gyaloglás, nem mindig élvezetes voltát. 

Akár esett, akár tűzött a nap menni kellett, mert várt az előre lefoglalt szállás. 

Azóta is a legtöbbet emlegetett élményeink közé soroljuk az OKT útján történteket. 



A felső képen az OKT megyei szakaszát jártuk és az akkor még üzemelő abaújszolnoki 

MVSC kulcsos házában aludtunk. 

Középső kép jobbról Győri Zsuzsa, Kiskun Magda és Szalai Zita 

Alsó képen Máté Katival a megyei szövetség által rendezett buszos kirándulásról. 


