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Az év kiemelkedő eseményei: 1. Húsvéti buszos kirándulás a Budai-hegyekben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               2.  A Dél Dunántúli Kék (DDK) útvonalának bejárását megkezdtük 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visszatérünk az év eseményeire, időrendi sorban: 

 

Délelőtt a forrásunknál rendszeresen vidám ó-év búcsúztatót rendeztünk, ahol déli 12 

órakor bontottunk pezsgőt és ünnepeltük jó kedvvel az újévet. 



 

Felső kép: balról Gombárné Valcsi, Kreiter Ilona, Kiskun Magda és Máté Kati 

Alsó kép: balról Kiskun Magda, Váradi Zsófi és Lugosi Judit. 

 

 



 

Új elnököt kerestek, felkértek, elvállaltam és a közgyűlésen megválasztottak az 

egyesület 5. elnökének. Az MHTE 1971-től alakult meg ebben a minőségben, addig 

az Országos Helyiipari Természetbarát Egyesület miskolci osztályaként működött. 

A vasutasok szellemi vetélkedőjén rendszeresen részt vettünk, változó 

eredményekkel. Egyszer holtversenyben elsők is lettünk egy budapesti vasutas 

egyesülettel. 

A Turista Emlékparkban 10. alkalommal megrendezett Megyei Évnyitó túrához első 

alkalommal csatlakozott a Ferenczi Lajos emléktúra. 

A tavalyi év eredményei alapján Váradi Zsófia lett a Megye Teljesítménytúrázója.  

B. A. Z. Megye Kerékpáros Turistája útját Szalai Zita és Kiskun Magdolna teljesítette. 



Bükkszentkereszten a Sajóbábonyi Természetjárók turistaházában többször töltöttünk 

el egy-egy hétvégét. Itt rendeztünk meg a két napos farsangi jelmezes bálunkat. A 

képen Üvegesné Vera Piroskának öltözött. A háttérben, homályban Kiskun Magda, 

mint ősanya. A nyertes Váradi Zsófia lett Zorró jelmezével. Férfi társaink pedig a 

konyhai szerepet látták el kitűnően.  



A fenti képen láthatjuk milyen nagymértékű árvíz uralta a területet. Mi a Kopasz-hegy 

oldalában lévő kilátóból tekintettünk le a tájra.  

Utunkat tovább folytattuk a TV adóig, majd innen leereszkedve útba ejtettük a Turzul 

emlékművet. Ma már szőlők között megbújva, keresgélés után találhatunk rá. Árpád 

fejedelem egyik vezére volt a kun származású Turzul, akinek értékes leleteket 

tartalmazó sírját találták és tárták itt fel. 



 

Juhász-kút – Imó-kő – Samassa-ház – Vörös-kő-völgy – Vörös-kő – Őserdő – Bánkút 

– Ómassa Táv: 25 km, szint 650 m. A túrát Váradi Zsófia vezette.  

Nem volt szerencsénk az Imó-kő teljesen száraz volt, én sohasem láttam működni. 

Mindig rossz időpontot választottam a túrához. 



 

 

A Vörös-kő forrása legalább kárpótolt látványával bennünket. 

 



 

3 nap alatt 8 OKT bélyegzőhelyet érintettünk, Hűvös-völgy – Hármashatár-hegy – 

Nógrád – Magyarkút – Katalin puszta. 

Szállásunk Nagykovácsiban A Mezőgazdasági Szakképző Intézet kollégiumában volt. 

36-an vettünk részt a kiránduláson, ahol a hosszú túrák mellett rövidebb utakat is 

szerveztünk. Túravezetők Máté Kati, Kiskun Magda és Kiskun Judit. 



Abban az időben még a túravezetők intézték a szállásfoglalást és a buszok 

megrendelését. Ebben segített Kalászi István az akkori titkár. A kollégiumot úgy 

foglalhattuk le, hogy Judit húgom ott tanított, a gazdaasszony képző iskolában. 

Remekül felszerelt konyhát és ebédlőt tudtak biztosítani. Ettől kezdve minden 

húsvétkor útra keltünk és különböző műsorokkal emlékeztünk meg a neves keresztény 

ünnepről. Úgy alakult, hogy az elnökök feladatává vált ezen utak szervezése és 

vezetése. A gazdasági rész már ekkor is Gombárné Valcsi hatáskörébe került. 



Itt kaptam meg az érdemes túrázói minősítésemért járó jelvényemet.   

Részt vettünk egy 9 km-es gyalogtúrán, amit könnyűnek gondoltunk (fenti kép), de 

csalódnunk kellett, a tűző napon, a forró homokban, és árnyék nélküli úton való 

gyaloglás igen megviselt mindenkit. Máté Katival beneveztünk ismered e Csongrád 

megyét? vetélkedőbe, ahol 2. helyezést értünk el. Szegeden városnézést is 

tarthattunk, hiszen ott foglaltunk szállást.  



Útvonal: Taktaharkány (addig vonattal), - Taktakenéz – Prügy – Tarcal – 

Bodrogkeresztúr – Tokaj – Szabolcs – vissza Tokajba és innen vonattal Miskolcra. 

Tarcalon Kocsis Árpád szövő mester műhelyét néztük meg, valamint felkerestük 

Turzul vezér emlékhelyét. Szabolcs földvárát körbesétáltuk, és megtekintettük szent 

László idejéből származó gótikus templomot, ahol országgyűlést is tartottak. 



2001. 06. 22-24. Országos Vasutas Találkozó Bükkszentkereszten. 



Én családi okok miatt Egyházasrádócon otthagytam a csapatot, július 12-én. A hiányzó 

távokat később pótoltam be. 

 



 

 

A csapat tagjai: balról Gombárné Valcsi, Dallos Mária, Csőriné Éva, Juhász Mónika, 

Dr. Gulya Valéria, Kupainé Évike és a fotós Kiskun Magda. 

 



Az emléktúrát rendszeresen megrendezi a Bánrévei Vasutas Természetjáró baráti kör. 

Ebben az évben Váradi Zsófia szervezte a Putnok – Kelemér – Hanva útvonal 

bejárását. 

Tompa életének és költészetének legtöbb irodalmi szála a mi vidékünkhöz fűzi. 

Manapság alig említjük nevét, verseit is ritkábban halljuk, pedig kortársai tudatában 

Petőfi és Arany mellett volt a helye. 



 

A Lombhullatótó est a Megyeháza éttermében került megrendezésre. 

Ez évtől az egyesület a B.-A.-Z. Megyei Testnevelési és Sportintézetében kapott helyet 

ügyeinek intézéseire, összejövetelekre és vetítésekre. 

Létszám: 153 fő 



 

A diósgyőri vártól indulva 8 km-es sétával és 80 méteres szintemelkedéssel jutunk a 

barlangfürdő elé. Sétaidő kb. 2,5 óra. Itt akár fürdéssel is befejezhetjük a túrát. 

Ez az első út, a nyitótúra. 

A jól sikerült borútat megismételtük, ekkor Kalász István vezette a túrát. 



A képen téves a dátum, még 2001-ben járunk, de a Mikulás várás már akkor is 

népszerű volt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úgyszintén sokan eljöttek az ó-év búcsúztató eszem-iszomra, és a déli 

pezsgőbontásra. Főleg az idősebb korosztály, akik már nem bírták a hosszabb utakat, 

de szívesen töltötték az év utolsó napját barátaik, túratársaik között. 


