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2016. év kirándulásainak összefoglalói, beszámolók, 

SZÖSSZENETEK 
Írta és lejegyezte: Mészáros Károly 

Résztvevők, szereplők: Csavargó Csapat 

 

2016. február 13-20. Sí túra, Ausztria  
(A Csavargó Csapat 11. sítábora / AUSZTRIA - Lungau-régió 

 

A szösszenet egyenesen OJ. túratársunk fejéből pattant ki. 

-------------------------------------------------------------------------- 

A csapatunk a szokásos fegyelmezettséggel reggel 08.30-

kor  az M-1 autópálya Remeteségi-pihenőnél találkozott. A 

baráti üdvözlések után megalakította  a szokásos menet alak-

zatot és pontosította az utazás  rendjét. 

A csapat biztonságos és ütemes vezetés mellett, 3 rövid megállással, 538 km után, kora dél-

után elérte szálláshelyét Mauterdorfban. Itt a résztvevő 16 főt kényelmes szállások, kellemes 

téli-tavaszi időjárás, megfelelő mennyiségű hó  és a háziak új németjuhász-kutyája várta. Az 

esti szokásos megbeszélésen két meglepetés is ért bennünket: 

1.) Kiderült, hogy a tervezett 16 fő helyett, 17 fő  érkezett a táborba. 

Ilyen, számszaki tévedés  a 11 éves történetünk során – a jó szervezés következtében – még 

sohasem  fordult elő. De mi is történt? Talán  a csapatvezető nem tud számolni? 

Az igazság az, hogy  kedves sítársunk Hetesi Zsófi, várandós állapotban érkezett a táborba és 

mi ezt a hírt  kitörő  örömmel fogadtuk. Különösen a csapatvezető és neje akik itt tudták meg, 

hogy nagyszülők lesznek. Zsófi a „kismama”  - dr. Struba Anna tanácsaival felvértezve - bát-

ran és kellő óvatosság mellett végig síelte az egész hetet. 

2.) Sipos Dávid ”a lungaui sípályák ifjú ördöge” a nagyszüleitől új, super léceket kapott. A 

csapat, megjósolta az „eljövendőt” vagyis azt, hogy Laci papa izgulhat, mert  sosem éri már 

utol többé Dávidot a lejtőkön! 

Az első napon mindenki csak kereste régi önnönmagát a lejtőkön! A nap végéig néhányan el 

is  érték régi tudásuk szintjét. Az elkövetkező két napon kellemes téli időben és jó hóviszo-

nyok között síeltünk  szinte a pályák nyitásától - zárásáig. 

Záradék 

Pintér Lacit, Pálinkás Matyit és Janovics Norbit csak reggel és este láthatta a csapat, mert ők 

egész nap fáradhatatlanul  siklottak Obertauern lejtőin, a többiek pedig szorgalmasan síeltek 

Fannigberg, Grosseck-Speiereck és Aineck lejtőin. 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1331461953538529.1073741863.131334996884570&type=3&uploaded=12


Az esti közös bulik során  értékeltük a síelést, felavattuk Dávid új lécét és köszöntöttük a név 

és szülinaposokat. 

A negyedik nap reggelére leesett 30-35 cm friss hó, ezért csak a bátrak (Laci, Matyi, Norbi és 

Gábor) álltak lécre és birkóztak a mély és friss hóval. A többiek kirándultak a környéken és 

2000 m magasságban, a felhők fölött  "hütte programon" vettek részt. Kellett ez a kis pi-

henő!!! 

Az 5-6 napon a remek időben, szinte  mindenki  megtáltosodott, sokat síelt és  új, nehezebb 

pályákat teljesített. 

  

Egyénileg: 

- Katika, az  információs és logisztikai központ feladatát remekül látta el! 

- Dávid sokat fejlődött, új pályákat síelt és  rendszeresen megelőzte  a papát, 

- Laci papa jól helyt állt, néha szélvészként közlekedett, mégis  sikeresen  vigyázott magára és 

az unokára 

- Marcsi (Andrással párban) sokat és  jól síelt, ezért a „hütte-királynő” címét a „pálya-ki-

rálynő”-re változtattuk. 

- András igazi ”sí-menedzser” volt (éleztetett, rendelt, sürgött-forgott a csapat körül és neki 

volt a legszebb síkabátja a pályán) 

- Tünde stabilizálta tudását, kinőtte a kék pályákat, jövőre piros pálya a cél! 

- Józsi szépen fejlődött, minden színű pályán siklott, végre sikeresen megsíelte az Aineck A-1 

-es  6 km hosszú és 1100 m szintkülönbségű pályát is. 

- Anna szépen és óvatosan síelt. A 3. napra szinte visszaszerezte „régi” tudását! Ő is megsíelte 

az A-1 pályát! 

- Laci, Matyi, Gábor és Norbi koptatva az eszközöket, napi min. 30-50 km síeltek a Lungaó 

régió pályáin! Ezért nekik jövőre új eszközöket kell venniük!  

- Zsuzsa, szépen,  biztonságosan és sokat síelt. 

- Gyuri kiváló felvételeket készített és szakmai tanácsokkal  segítette a csapattagokat. 

- János is síelt egy "picinkót" 

Szerencsére, most is  baleset nélkül megúsztuk a síelést! Sajnos, gyorsan eltelt a  8 nap! Jól 

pihentünk,  sportoltunk, védtük az egészségünket és erősítettük barátságunkat! 

  

Köszönet a résztvevőknek!!!!! 

Epilógus: 

"igy volt szép, igy  volt jó" (csak  rövid vót!!!!!!) 

Jövőre veletek, ugyan itt és ugyan így!!! 

 

 

 

 

 

 



2016. április 16. - Zirc / Csesznek 
A Bakony Kapuja” – Zirc / Csesznek híres vára / a vadregényes Kőmosó szurdok 

 

 

Hol a sör?    Quartett 

 

Na, végre egy klasszikus kirándulás, már régen voltunk így a csapattal, jó hangulatban, jó idő-

ben és jó helyen. 

A racionalitás és a lustaság a magyarázata annak, hogy egy kis csapat kihagyva a Tata – Bu-

dapest – Tata menetvonalat rögtön Zirc helyőrségbe autókázott. 

Igaz ezzel a döntéssel kihagytuk a reggeli indulás megszokott – egyeseknek már epedve várt – 

procedúráját, de sebaj. (Tóbiás) 

Utólag is szeretettel köszöntjük a starthelyen felköszöntött születésnaposokat és rendkívüli 

sajnálatunkat fejezzük ki a sebtében előkapott gyarmatokról származó finomságok elfogyasz-

tásából történt elmaradásunknak. 

Nem kell aggódni, bepótoljuk. 

Az érdemi program akkor kezdődött, mikor az egész csapat megérkezett. Bemutattuk a csa-

patnak a már mindenki által ismert helyi házigazdánkat, aki a nyugdíjas éveinek eltöltésére 

Zirc városát választotta. 

A belépők kifizetése után bevezettek minket egy gobelein terembe, ahol egy bemutatkozó fil-

met vetítettek le számunkra, ahol megpróbáltak minket is bevonni a ciszterci rend tagjainak 

sorába, de nem sikerült. 

Később megtekintettük a méltán híres könyvtárat. Mind a kicsi, mind a nagy terem tele volt 

pakolva könyvekkel és hamar rájöttünk, hogy ez nem egy kultúrházi könyvtár, hanem egy 

csoda.  

Könyvtár után rövid felmelegedés a napon, miközben átsétáltunk a templomba, ahol a hideg-

ben vacogva hallgattuk meg egy fiatal papnövendék előadását a templomról. 

Elgémberedett testünket az apátság melletti arborétumban melegítettük fel egy rövid sétával, 

ahol már a többségnek az ebéden járt az esze. 

Mielőtt buszra szálltunk (mi meg autóba), egyhangú döntés született bizonyos étvágygerjesz-

tők elfogyasztására, amit meg is tettek a kis csibészek, én meg csak szagoltam a sok-sok fi-

nomságot és megint rájöttem, hogy mit is hagytam ki azzal, hogy nem a buszon utaztam. 

Aztán hamar megérkeztünk az étkezés terepszakaszára, ahol röviden szétbontakozva felzabál-

tuk az étterem összes pizzáját és kemencés tarjáit. A fizetés során felmerült számtani művele-

tekben keletkezett problémák hamar megoldásra kerültek, győzött az euklideszi matematika 

és mi. 

Telt pocakokkal megirányoztuk Csesznek várát és bevettük. Bár voltak olyanok, akik a vár 

aljába telepített logisztikai központban biztosították a csapatot hátulról, de a fő erők fel is 



mentek a meredek úton, áhítva hallgatva egy kiváló várvezető szavait a vár történetéről. Meg-

lepődve tudtuk meg, hogy egyik túratársunk, nem is olyan régen még gazdája volt az egész 

várnak, de miután a család fiú ága kihalt az egészet bekebelezte a Szapolyai család. 

Miután feladtuk a várat, lesétáltunk, aztán még lejjebb és elérkeztük a szurdokba, ahol egy 

igazán izgalmas vasi túra útvonal volt kiépítve. A csapat hátrahagyva az invalidusokat egy rö-

vid szakaszon kipróbálta milyen is a szurdok. Épségben megérkezve fellendítettük a helyi lo-

gisztikai állomás forgalmát és a már órák óta ott várakozó hátvéd erőket letámogatva buszra 

szálltunk és elindultunk. Mondjuk a tatai különítmény külön utakon. 

Gondolom a buszon, miközben Ocsó túratársunk összefoglalta a nap történetét, újra előkerül-

tek a már üresedő flaskák és jó hangulatban érkezett a csapat a megindulási helyre. 

Ha nem így volt szóljatok. 

 

Köszönjük 

 

 

ELISMERÉS, KITÜNTETÉS 

2016. május 21. 

Magyarország honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományúak 

egyesületei javaslatára, a HM Társadalmi Véleményező Munkacsoport támogatásával, a 

nyugállományúak szervezetei, valamint a honvédelem ügye érdekében huzamos időn át 

végzett áldozatos munkája elismeréseként 
 

a Magyar Honvédelem Napja 

alkalmából 

a 
 

Honvédelemért Kitüntető Cím 

III. fokozatát 

adományozza 
 

Ocsovai János nyá. ezredesnek 
 

GRATULÁLUNK! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2016. május 28-31. 
CSILLAGTÚRA PROGRAM 

KALANDOZÁSOK KÖZÉP-HORVÁTORSZÁGBAN, STÁJERORSZÁG-
BAN ÉS SZLOVÉNIÁBAN 

 

 
 

 

Emlékeink szerint a 2016. évi 4-5 napos kirándulásunkra volt egy-két változat. Végül a 4 napos 
Csillagtúra nyerte meg a tendert. 

A csapat aktivitása nem nyert dobogós helyezést, ezért elég kevesen voltunk, de szerencsénkre 
Gyula bátyánk busza némi kedvezményt adott, ezért meg tudtuk tartani a túrát. Előre bocsáj-
tom, akiknek nem sikerült eljönni, az megint sajnálhatja, hogy kihagyott egy emlékezetes csa-
pattréninget. 

A tatai csapatnak – egy kis unszolásra – nem kellett elmenni Budapestre, aztán visszajönni Ta-
tára, mert itt Tatán volt az indulás utáni első megálló, ahol heten fel is szálltunk, de nem lettünk 
gonoszok. A második megállónál, Győr magasságában végre összejött a csapat teljes állománya 
és ki is használtuk az alkalmat. 

A pihenőhelynek helyet adó benzinkúton felköszöntöttük a névnapos Esztert és a kerek szüle-
tésnapját ünneplő Annát. Ígéretükhöz híven (Anna ezt 5 éve fogadta meg) a buszon előkerültek 
a szokásos ünnepi alkalomra félretett gyarmatáruk és hamar nyakára is hágtunk éltetve az ün-
nepelteket. Később már magunkat is és egyre tágult a kör. 

Az első program a fertőrákosi kőfejtő volt, ahol mindenkit lenyűgözött a kőbánya hatalmas 
belső termeinek színpompás berendezése és kiépítettsége. Kényelmesen végig ügettünk a ki-
épített tanösvényen. Megismertük az őslények világát és a lajtamészkő hasznosításának lehe-
tőségeit. 

Buszra szálltunk és egy rövid beöntés után már a Széchenyi Kastély és Emlékmúzeum parkjában 
találtuk magunkat. A parkot rajtunk kívül pár millió varjú is meglátogatta. Nem kellett sokat 
keresgélni, mert egy jegenyefán megláttuk Vörös Rebeka nacsasszonyt, de mi mondtuk először: 
Kár, Hess madár! 

A terület először Széchényi György kalocsai érsek birtokába jutott, később számtalan Széchényi 
lakott ott. A leghíresebb természetesen Széchenyi István politikus, író, polihisztor, közgazdász, 
a Batthyány-kormány közlekedési minisztere volt. Kossuth szerint: ő a legnagyobb magyar. 

Miután megismertük a több mint 40 Széchényi (Széchenyi) történetét, elindultunk Őrimagya-
rósd felé, hogy elfoglaljuk mind az 5 érzékünkkel a vendégházakat. A szobák elfoglalása után 
aktivizáltuk a legfőbb érzékünket, az ízlelést. Be is kebeleztük – a pálinka után – az összes dö-
döllét, amivel a házigazdák vártak. 

Reggelre kelve, ahogy az Őrségben szokás, János körbe hordta a butykost és nem is talált ellen-
állásra. A reggelit követően – leellenőrizve a személyi okmányaink meglétét – beirányoztuk Hor-
vátországot, hogy elfoglaljuk Varasd városát, az Endrődyek várát, majd később Trakostyány vá-
rát. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9ch%C3%A9nyi_Gy%C3%B6rgy_%28%C3%A9rsek%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Batthy%C3%A1ny-korm%C3%A1ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/Miniszter


Judit, a nagyon kedves idegenvezető, megmutatta a méltán látványos temetőt, a várat és az 
óvárost. Később kisebb csapást okoztunk a helyi fagyizókban. Igazi Horvát fagylaltkülönlegessé-
geket nyaltunk nagy buzgalommal, amit csak Marcsi nyalhatott volna nagyobbal, de nem volt 
ott. 

Illik, nem illik a fagyi után egy rég nem látott ismerőst látogattunk meg a Szlovéniában található 
lendvai borvidék Vinotoc Urisk pincéjében, ahol megpróbáltuk kilefetyelni a gazda összes borát, 
de nem engedte. Csak annyit ittunk, amennyit befizettünk. 

A bor minőségéről nem készítettünk összefoglaló értékelést, mert mindenkinek más és más volt 
a véleménye. Ennek ellenére bort nem öntöttünk ki. 

Jó későn értünk a házainkba, így egy gyors és finom vacsora után a többség elvonult a saját 
helyére pihenési indokkal, csak egyesek vártak valakire legalább éjfélig, fogyasztva az otthonról 
hozott folyadék állagú hangulatkeltőket. 

Frissen és üdén ébredtünk, csak egy kicsit volt nehéz életet verni magunkba, de miután ez sike-
redett megreggeliztünk és megcéloztuk Riegersburg városát Ausztriában. Nagyon nehéz döntés 
előtt álltunk, miszerint a csokigyárban kezdjünk-e, avagy a várban. Előrelátóan, biztos, ami biz-
tos a csokit választottuk és behatoltunk Zotter úr csokoládé színházába és kulináris állatkert-
jébe. 

Degeszre zabáltuk magunkat csokival. 

Kis séta és ejtőzés után felkapaszkodtunk a meredek hegyoldalon (felvonóval) a településen 
épült várba. Itt a boszorkányok élete (ha annak lehet nevezni) volt a fő látványosság, na meg a 
gyönyörű panoráma. 

Aránylag hamar visszaértünk a szálláshelyünkre és a vacsora után akkora máglyát raktunk – kö-
vetve a Riegersburg várában látottakat – amelyen Jeanne d'Arc sült valaha. Ahogy a tűz egyre 
jobban égett inkább nótás kedvünk támadt, mint kerestük volna a boszikat. Ahogy hamvadt ki 
a tűz, úgy tértünk nyugovóra egymás után. 

A következő – utolsó nap – a hazatérés jegyében telt el, de volt mit látni. Első programunk egy 
séta volt a Szőcei Tőzegmohás Lápréten, de nem süllyedt el senki. Később egy igen jól felkészült 
és a humorban is gazdag helyi túravezetővel, aki nem volt más, mint az igazgatóság közjóléti 
műszaki vezetője (Tamás) sétáltunk egy jó nagyot a Jeli Varázskertben. Itt megcsodáltuk a már 
elvirágzott rododendronokat, de láttunk sok más érdekeset is, miközben lelkesen csapkodtuk a 
szúnyogokat. 

Egy, csak egy kisebb észrevételünk lett volna, amit nem mondtunk el ott helyben  Tamásnak, 
de legközelebb odafigyelünk a részletekre is, mint az Aranypók. 

Nagyon sok növény tartozott az erikafélék csoportjába, talán egy az ibolyafélék csoportjába. 
Szeretünk Erika és Ibolya. De hol van a Katiról, Erzsiről, Ágiról, Marikáról, Annáról, Eszterről, 
Éváról, Zsuzsáról, Gabikáról, Valiról, Emikéről elnevezett virág- és növény családok. Legközelebb 
olyan helyre kell menni, ahol ilyen növények is vannak. 

Vagy csinálunk ilyen helyet. 

Következő programunk Herendre vezetett, ahol egy fél órával korábban sikerült beslisszolni a 
látogató központban bemutatott tevékenységekre. Láttuk, hogyan festenek, formáznak az 
ügyes kezű asszonyok, és hogy lesz valami masszából csodaszép és csoda drága porcelán. A 
belépő jegy tartalmazott egy kávé vagy tea elfogyasztását, mindezt herendi porcelánban tá-
lalva. A porcelán szép volt, a kávé ihatatlan, de udvariasan hagytuk az egészet, kivéve a szóki-
mondó barátunkat és túratársunkat, aki bizony szóvá tette. 

http://jelivarazskert.hu/Index.aspx?MN=Latogatoinknak&LN=Hungarian


Tovább gurulva már várt minket a híres-nevezetes étterem Gánton, ahol friss pogácsa, rétes, 
zsíroskenyér és sör várt minket. 

Itt tisztelt túravezetőnk kihirdette a négy részből álló tesztkérdések összetett eredményét, ami 
olyan szoros volt, mint Gibraltár. Hajszállal Rónakiék nyerték a fő díjat, ennek örömére elsőnek 
választhattak pap Katika csodálatos kézzel készített műalkotásaiból. Zoli és Eszti figyelembe 
véve az ajándék számukra hasznos használati értékét kiválasztotta a tyúk alakú abroszfüggentyű 
nehezentyű lógattyúkat és nagyon örültek neki. 

De nem örültek neki jobban, mint e sorok jeles írója annak a Katika által felajánlott terítőnek, 
ami váratlan, meglepő és nagyon kedves volt. 

Hamar Tatára értünk és majdnem a busz fele hazaérkezett, rövid búcsút intve a buszon mar-
adottaknak, akik bár kicsit később, de szintén hazaértek és így a túra lezárult. 

A végleges zárás a szösszenet, a videó és további képek közzététele után történik meg, de még 
sokáig fogunk beszélni és anekdotázni az élményeinkről. 

Köszönjük a szervezést Jánosnak és Zsuzsának. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2016. június 25. 
VIZI TÚRA A DUNAI HULLÁMOK HÁTÁN 
Sört igyál, ne vizet 

 

 

 

 

 

Nem készült emlékeztető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2016. szeptember 24. 
AQUINCUMI MÚZEUM és ROMKERT / PILISSZENTLÁSZLÓ - Dera-patak 
Szent-kút forrás - az élet vize 

 

 

Már nagyon hiányzott a csapatnak egy kis jó kirándulás, hát megtörtént. 

Az eddig bevált tevékenységi rend szerint a Kerepesi úton jött össze mindenki, aki 
jelentkezett a túrára.  

Mire körülnéztünk láttuk, hogy senkinek sincs születés vagy névnapja, nem késett 
senki, így hát az első áldomást csak úgy, a találkozás örömére tettük meg. 

Buszra szállva igen hamar Óbu-
dára értünk, ahol egy teve és né-
hány póni várt ránk, de csalód-
tak, mert nem foglalkoztunk ve-
lük, hanem egyenesen bemen-
tünk az Aquincumi Múzeum és 
Romkert kapuján és vezetéssel 
megtekintettük, hogyan is éltek 
a római polgárok valaha.  

Tudtak ezek élni. Nők, pia, kaja, 
wellness. Megtudtuk hogyan fü-
rödtek, milyen volt a csatornahálózat, a piac, hogyan szórakoztak és jártak budira. 

Játszogattunk egy kicsit az interaktív teremben, majd buszra szállva szomorú bú-
csút intettünk a tevének és elindultunk Pilisszentlászló irányába, mert már régen 
ettünk és tudtuk, hogy ott egy finom ebéddel várnak. 

Az első meglepetést kedvenc régi túratársunk és vezetőnk Józsi bácsi okozta, aki 
a település határában várt minket terített asztallal és nagyon finom erdélyi szilva-
pálinkával. A pálinka nagyon rövid idő alatt elfogyott, de Józsi bácsi iránti tisztele-
tünk megmaradt.  

Gyorsan és kényelmesen megebédel-
tünk. Az ebédre és a környezetre egy sza-
vunk sem lehetett, mindenkinek ajánl-
hatjuk Kis Rigó éttermet. 

Az ebéd után egy szép verssel búcsúzott 
tőlünk Józsi bácsi és mi is buszra száll-
tunk, hogy megkerülve a hegyet átmen-
jünk Pilisszentkeresztre, hogy túrázzunk 
egy kicsit az ebéd után. 



Megkerestük a Dera patak völgyének be-
járatát és végig sétáltunk a völgyben 
megcsodálva a patak mélyítette szurdok-
völgyet, ami a Pilis mészkőszirtjeit és a Vi-
segrádi-hegység vulkanikus kőzeteit el-
választó törésvonal mentén húzódik. A 
patak búvópatak jelleggel hol eltűnik, hol 
újra feltör, pontosan úgy, mint a kis csa-
patunk, akik hol látták egymást, hol nem.  

Egyszer csak kiérkeztünk a falu szélére, 
majd bevártuk egymást és itt két részre szakadtunk. Az egyik fele a jól bevált mód-
szert követve megkereste a buszunkat, mert tudták, hogy az csak egy kocsma mel-
lett parkolhat, a másik sportosabb és a fiatalságban reménykedőbb fele elindult a 
Szent-kút forrása irányába, hogy reményei szerint az élet és csodák vizéből fo-
gyasztva letagadjanak a korukból legalább 10 évet.  

A tagadás sokaknak sikerült is. 

De nem hittük el. 

Bandukolva az út mentén rettegve az el-
száguldó autóktól néhányan (heten) visz-
szafordultunk, mert nem bírtuk a trau-
mát. Így a csapat immáron már három 
részre szakadt, mint 1541-ben Magyar-
ország. A maroknyi sereg, nem bírva el-
lenállni a csábításnak egy másik, sokkal 
rövidebb úton közelítette meg a forrást, 
ami sikerült is, miután a szétszakadt csapat szemben találkozva üdvözölte egy-
mást a kút közelében. 

Miután az egész csapat egyesült a kocsmánál várakozó busznál a helyi cukrászdá-
ban okoztunk egy kis kárt felzabálva az összes sütit és fagyit. 

Kellemesen elfáradva buszra szálltunk és az indulási helyünkre érkezve mindenki 
ment a maga útjára. 

Köszönjük, jól éreztük magunkat. 

 

 

 

 

 

 



2016. november 12. 
Miskolc – Diósgyőr – Lillafüred – Miskolctapolca 

 

Az első téli kirándulásunk volt, csak a hó nem esett. Hideg volt az eső hol eleredt, 
hol csendesen szitált, ezért a szülinaposok köszöntése csak a buszon volt elkép-
zelhető. 

Így is lett. Az indulási ponton két fő kivételével teljes volt a csapat és még el sem 
indultunk, mikor többen türelmetlenkedtek, hogy kiértünk-e már az autópályára. 

(Megj. Ott kezdődik a beöntés) 

Kedvenc túravezetőnk első sorban köszöntötte és bemutatta az előszőr velünk 
kiránduló csapattársakat, majd felköszöntöttük a szülinaposokat, akik plusz, mí-
nusz néhány nap intervallumban jöttek a napvilágra. 

Aztán végre kiértünk az M3-ra és repült az idő és a busz is. 

Hatvan magasságában kicsit megfuttattuk az ott felszállókat, de aztán töretlenül 
száguldoztunk Miskolc felé és közben tesztlap kitöltésével és beszélgetéssel töl-
töttük az időt.  

Miskolc belvárosában kicsit kering-
tünk, mint Londonban, a körforga-
lomban, de szerencsénk volt és rá-
találtunk az idegenvezetőre, aki 
egy sétára invitálta a jókedvű uta-
sokat. (Minket) 

A program szigorú számvetéssel 
készült, úgyhogy mire Ocsó bará-
tunk rájött, hogy cserbenhagyta az atomórája, már vagy fél óra késésben voltunk. 

A késést azzal hoztuk be, hogy a cso-
dálatosan felújított Diósgyőri várat 
futtában tekintetük meg egy igen fi-
atal korabeli legény kíséretében, 
majd siettünk a kisvasúthoz le ne 
késsük. Egyesek alig várták, hogy 
újra kisvasutazzanak, mert annyit 
vonatozott már, hogy ez lett a ked-
venc elfoglaltsága. (lsd. Godó)  

A vonaton mindenki teljesítette, amit ígért. Aki azt ígérte, hogy hoz poharakat és 
megfelelő mennyiségű sínolajat, az hozta, akik azt ígérték, hogy azt meg is isszák, 
azok meg is itták. 



Így mindenki jól járt. 

Főleg azok, akik szürcsöltek. 

Lillafüreden, a végállomáson az első útkereszte-
ződésnél szomorú szívvel két csapatra oszlot-
tunk. Az egyik, a sportosabb rögtön ebéddel 
kezdte, hogy utána egy jót lubickoljon a bar-
langfürdőben. Ekkor még nem tudták, hogy egy 
gyermekfej nagyságú sörben főtt csülök után az 
nem is annyira kellemes.  

A másik, kényelmesebb és a természetet szerető kis csapatunk rögtön leballagott 
az Anna barlanghoz és megcsodálta a vízesést, majd magát a barlangot is, hogy 
tovább növeljék amúgy sem kevés tudásszintjüket.  

A kellemes barlangtúra után kényelmesen felzabáltuk a 
maradék csülköket, csirkéket, söröket stb, stb… 

Még próbálkoztunk egy kis sétával, de az eső és a sötét-
ség hamar jobb belátásra sarkalt minket. 

A barlangfürdőnél újra összejött az egész túracsapat és az 
élmények mesélése közben egymás szavába vágva szép 
lassan elszenderedtünk. 

Szendergés közben Ocsó még összefoglalta a nap esemé-
nyeit, két verseikét meghallgattunk Zsiga és Katika uno-

káitól, valami humorbonbont adott elő Matyi útitársunk, de senki ne vegye zokon, 
erre már nem nagyon emlékszem. 

Érdekes, hogy hazafelé lassabban telt az idő, mint a nap elején, pedig sürgettük 
volna, de így is időben és egészben hazaértünk. 

Köszönjük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2016. december 03. 
Buják 

Évzáró, télköszöntő Mikulás program Palóc-ország kis turisztikai gyöngyszemeinek tekintett 

településein Bátonyterenye, Tar, Mátraverebély-Szentkút és Buják községekben. 

 

Lezártuk az évet. 

Reménykedtünk, hogy esni fog az eső vagy a hó, de nem esett. Velünk voltak az 
Istenek. Eleinte kicsit hideg, de gyönyörű napsütéses időt fogtunk ki. 

A hagyományos és unalomig ismert módon gyülekeztünk, de egyszer csak nagy 
meglepetésünkre megjelent Lajos nevű Mikulás, aki az identitászavaraival küzdve, 
teljesen raktárszagú új ruhájában pompázva cukrokat kezdett osztogatni. 

A cukrokat lelkesen üdvözöltük és hiába kerestünk szemkontaktust a Mikulás nevű 
Lajos-Mikulással a bongyor haja miatt szinte lehetetlen vállalkozás volt. 

Katika szemeibe viszont bele tudtunk nézni és egy kis könnycseppet is elmorzsol-
tunk, mikor mindenkinek kis, saját készítésű ajándékokat osztott kis kosárkájából, 
mint Piroska a mesében. A meglepetés parti után még buszra sem szálltunk egye-
sek már kérdezgették, mikor jutunk ki az M3-ra. Tudjuk miért. 

Végül nem is kellet sokat várni és már az autópályán robogtunk. A buszon elég 
nagy volt a forgalom. Sokkal nagyobb, mint az autópályán. Folyt is a nedű rende-
sen. Először az első benzinkútnál vettünk fel még utasokat, majd egy pihenőre 
megálltunk 60 előtti kútnál, mint később kiderült jelentős jelentést jelzett jó előre. 

Egy rövid technikai szünet után 60 magasságában felkö-
szöntöttük a szintén ennyi, sőt több x-et bíró túratársa-
inkat kisebb, de szívből fakadó emléktárgyakkal. 

Plénumosan is megköszöntük Katikának azt a sok jót, 
amit adott és kineveztük a Világ Legjobb Túratársának 
(VLT).  

Tovább robogva hamarosan megérkeztünk a túránk első 
állomásához a Gyürky-Solymossy kastélyhoz, ahol a házi-
gazda röviden elmondta a kastély történetét, majd bent 
a kastélyban megnéztük id. Szabó István (1903-1992) 
Kossuth-díjas szobrászművész állandó kiállítását.  



A kastélyból kifele lefényképeztük a volt tulajdonos szobrát, amiről kiderült, hogy 
nem más, mint M József túratárs szoborba öntve, kezében furcsa segédeszközzel, 
aminek használata ebben a korban már megengedett. 

Alig vetkőztünk le a buszon máris vehettük 
vissza gúnyánkat, mert megérkeztünk a 
Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely-
fogadó részéhez, ahol a sok kiéhezett túra-
társ, mint egy sáskahad felfalta a Zarándok 
házban előre, csak nekünk odakészített zsí-
roskenyér és pogácsa teljes készletét, nem 

gondolva az éhező szerzetesekre sem.  

A tízórai elfogyasztása után egy ferences- rendi atya vezetésével tekintettük meg 
templomot. 

Magát a Szent Kút vizét nemigen láttuk, a remetebarlangokhoz eszünkbe sem ju-
tott felmenni a kevés rendelkezésünkre álló idő szűkössége miatt, de sétáltunk 
egy kicsit a Mária mozaikkal díszített szabadtéri miséző-helyen.  

Újfent feltolakodtunk a buszra és még elálmosodni 
sem volt időnk máris a Magyarországi Karma 
Kagyüpa Buddhista Közösség Tari Meditációs Köz-
pontjában találtuk magunkat, ami elég elhagyatott-
nak tűnt. 

Nem zavartattuk magunkat, felsétáltunk a Kőrösi 
Csoma Sándor Emlékparkban a Békesztúpa és a 
Tara templomhoz és többen megforgatták háromszor a kívánság kereket, ami a 
hit szerint beteljesül. 

Namost, aki azt kívánta, hogy menjünk Bujákra ebédelni az hívő lett, aki nem ezt 
kívánta, az elgondolkozhat, mint Buddha. 

Mind a két helyről rengeteget tudtunk, mielőtt odaértünk, mert menet közben a 
buszon folyamatos előadásokat hallgattunk a témával kapcsolatban az aktív és 
vállalkozó kedvű túratársainktól (Anikó, P. Laci) Mindezt a közelgő Karácsonyra 
hivatkozással megfejelte az egészet Ágnes. Erre azért is kellett nagyon figyelni, 
mert az ebéd előtti viszonylag hosszú úton a szokásos teszt sem maradhatott el, 
aminek a témája a karácsonyi népszokások voltak. (Büszkén mondhatnám, hogy 
mi nyertünk a Valival, de volt még jó néhány túratárs, akik szintén ügyesek voltak. 
A csokiból nekünk nem jutott, de ezt csak azért mondom, hogy …) 

Az üdülőbe érkezve az újra beöltözött Lajos nevű Mikulás okozott néhány rette-
netes pillanatot az ott üdülő gyerekeknek, akik soha nem felejtik el ezt a napot. 



Aztán kihozták az ebédet. Sejtettük, hogy valami felelős személy előre leszólt, 
hogy jövünk, mert annyi kaja volt, hogy csak nehezen tudtunk megbirkózni a fel-
adattal. 

Annyit ettünk, hogy a betervezett várnéző hegymászó program mindenki nagy 
tetszésére elnapolásra került. Helyette egy kis rövid bóklászás volt az üdülő kert-
jében. 

Pontban 15 órakor megkezdtük az évadzáró közgyűlésünket. 

Napirend előtti felszólalást kérve T. Pista tisztaszívű és lelkű felolvasta a TTT-HSE 
Természetjáró Szakosztály Koncepciós Eljárási Osztály TAT szekció ítéletét, ami 
nagy derültséget, egyeseknek traumát okozott. 

Később. 

Kedvenc bandagazdánk beszámolt az elmúlt év kirándulásairól, vitára bocsájtotta 
a 2017. év tervezetét, amit még mindenki átrághat, átgondolhat, és a mindig élő 
levelező listánkon várjuk mindenki ötletét, véleményét, javaslatát. 

A már régóta velünk tartó túratársakat legalizáltuk és megszavaztuk a tagfelvéte-
lüket. 

A hiányzó Sz. József fiatalkorú helyett Ocsó vezető túratársa adta elő a némileg 
átszerkesztett előadást az MH rekreációjáról. 

Józsinak, aki nem ott és nem akkor merevedett meg, ahol kellett volna, ezúton is 
kívánunk gyors felépülést. 

Kellemes, laza és jó hangulatú kirándulás volt, ami elérte a célját. 

Köszönjük az év során minden túratársunk támogatását, az aktívabb társak mun-
káját, de elsősorban Ocsovai vezető túratársunk kiemelkedő, feszített munkáját 
az egész évi kirándulási programok szervezéséért, vezetéséért. 

KÖSZÖNJÜK JÁNOS 2016 

 

 

 


