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2017. február 11-18. Sí túra, Ausztria  
(A Csavargó Csapat 12. sítábora / AUSZTRIA - Lungau-régió 

Mottó: ”AHOGY ESZESEDÜNK, ÚGY MESZESEDÜNK!” 

Szerző: Ocsovai János 
Lejegyezte: Mészáros Károly 

Végre eljött a várva várt nap és elindulhattunk a sí-mezőkre! 

Az Öreg Farkasok és Farkasinák megerősítve néhány ifjonccal, a Remeteség nevű rejtekhelyről 
19 fővel – a szokás szerint – pontos időben 09.00-kor megindultak a sógorok hófedte hegyei 
felé. 

A csapat veszteséggel kezdte útját, hiszen nem lehetett velünk a Tat királya Pista és neje, Tünde. 
Így van ez, ha valaki pótolhatatlan ember, mert a nagyhatalmú …F… nem képes Őt nélkülözni. 

Pedig Isten lássa igazhitű Pistánk lelkét, Ő nagyon készült és mi is Reá. A túrázni indulók így hát 
elvesztették vezérüket, keresztapjukat a km és a hó csata legelején. 

Jó tempóban haladva, kora délután megérkeztünk a 
régi, szokásos és kissé már megkopott szálláshelyünkre, 
ahol kedvencünk, Bella a szén fekete színű német ju-
hászkutya és a lila színű tejtermelők végtermékének 
kellemes illata fogadott Bennünket. 

A péküzem, a kávé-szalon, az étel és ital raktárak kira-
kodását követően, finom italokkal leöblítettük száraz gi-
gáinkat.  

Az esti csapatgyűlésen a mottónk jegyében, egyeztettük programunkat és átismételtük a síelés 
FIS szabályait. 

Mivel 4 fő kivételével, nem tudtunk a szokásos alapossággal felkészülni, eldöntöttük, hogy a 
síelést közös bemelegítésként, Fanningberg kék pályáin kezdjük. 

Ezt követően   köszöntöttük a két új társunkat, Annát és Ildikót, alias Sziporkát. Vele, aki igazi 
kezdőként érkezett és az elején még csak cipelte a deszkáját, az eddigi 1 fős Norbi féle deszkás 
raj már 2 fős frakcióvá erősödött. Kifejeztük abbéli örömünket is, hogy Valika és a „Nagytiszte-
letű Elnök Úr is visszatért a csapatunkba.  

 



Külön kitértünk (Sziporka kedvének fokozása érdekében), a hódeszkázás oktatási tematikájára: 

1.) Az eszköz szállításának és felvételének rendje, 
2.) A deszka használatának fortélyai, 
3.) A két mankó használatának főbb szabályai. 

Az első síeléssel töltött nap, szuper pályákon és csodálatos időben történő remek szinte happy 
síeléssel telt el.  

Igazi csodák történtek ekkor: 

Tünde és Vali minden képzeletet felülmúlva szépen és len-
dületesen síeltek. (Bár Ők nem értették hogyan lehetséges 
ez). De a szakértő, öreg síelő társak azonnal tudták, hogy 
beérett az évek alatt felhalmozott, ez idáig rejtőzködő tudás 
és a sok-sok gyakorlás hatása. 

Dr. Anna, Zsuzsa, Laci papa és a többiek is stílusosan, de kellő óvatossággal síelve élvezték a 
pályák szépségeit. 

A gyerekek (Rozi és Dávid) meg döngettek ezerrel. 

Közben, Marcsi vezetésével megalakult a Sziporka Fan csapata, akik végig drukkolták és bizto-
sították a jó hangulatot, a sikeres és eredményes tanulási folyamathoz. 

A Fan tagjait néhány alkalommal – nyilvánvalóan a szakértőnek látszó, bambuló tekintetük ha-
tására – az oktatást végző Paul ellenőröknek nézte, melynek következtében mindent igen ala-
posan elmagyarázott és megkövetelt Ilditől.  

Ildi pedig szívós akaratának, kitartásának és ütésállóságának köszönhetően (állítólag az a bizo-
nyos popó felvette a babos foltos kendő jellegét) sikeresen elsajátította az alapokat. Majd a 
csapat örvendezése kíséretében lesiklott a 8. számú kék pályán. 

Kialakult a Hütte Barátok Köre (HBK) is, akik mindig pár száz méter hó túrás után elérték a cél-
ként megjelölt objektumokat. 

A második nap (nem péntek, de 13-a) köd borult a síterepekre és ki is tartott egész estig. 

Meglepetésünkre Jóska is lécre állt és látszott, hogy a tudása rendben. Okosan és óvatosan síelt 
szinte végig. Nem kockáztatott, bár minden pálya leküzdésére képes lett volna. Mi is megpró-
báltunk síelni, de annak egy sajátos formájában: csússz a hang után vakon. Hát azért minden 
óvatosságunk ellenére, különös dolgok történtek: 

1. Az Aineck-hegyének ködében, az A-1 sí autópályán Pe-
tőfi Sándor helyett, a mi Dávidunk tűnt el a síléc technikai hibája 
miatt, ugyanis a sí fék egy csavarja kilazult és a fék állandóan 
fogta a lécet. Dávid elesett, kicsit megütötte a bal oldalát és le-
maradt Lacitól és Matyitól. A felmentő sereg gyorsan megtalálta 
és mivel a léce használhatatlan volt, hószánnal hozták le a hegy-
ről Dávid legnagyobb élvezetére. Óvatosságból és Dr. Anna ta-
nácsára bevittük a kórházba. 

Ó magyar, láss csodát! A pusztuló nyugaton cirka 20 perc alatt 
megvizsgálták, majd megröntgenezték és a belső szerveit ultra-
hanggal is átvizsgálták. Hajrá osztrák egészségügy! Köszönjük 
Tamsweg. A doki újszerű gyógymódként 5 nap síelést írt fel Dá-
vidunknak. 

Másnap Laci papa azonnal elháríttatta a síléc technikai hibáját és Dávid szuperül síelt a hátra-
lévő napokon. 



Az események folytatódtak, bár mi már eldöntöttük, hogy mára befejeztük! 

2. Teljesen jó látási körülmények között, a pálya vége felé egy Bogdán nevű őrült ukrán 
hódeszkás a mi Dr. Annánkat bemutatkozás és engedélykérés nélkül, hátulról ledöntötte. Anna 
- mint később kiderült inkább a méregtől és a tehetetlenségtől áthatva – meg sem mozdult. 

Ezt látva, mi nagyon aggódtunk és azonnal segítségére siettünk, ismerve a FIS szabályait, azt 
alkalmazva jártunk el. Legnagyobb örömünkre nem kellett Őt megműtenünk. Majd kicsomagol-
tuk a lécei szorításából és pár perc elteltével lassan talpra állt. 

A földre vitel nyomai éreztették hatásukat, de Ő okosan és óvatosan lesíelt a völgybe. A tuda-
tosan viselt térdgépe megvédte a komolyabb sérüléstől. 

Hála a Teremtőnek, és Neki is képes maradt a további napokon is a szép, stílusos és óvatos 
sízésre. Majd jövőre megyünk a piros és fekete pályákra is Anna! 

A további napokon zömében csak kellemes és szép dolgok történtek. 

Az idő csodás, a pályák állapota pedig jó volt. Talán bosszúságot csak 
az angol „fekete sereg” megjelenése okozott. 300 angol fiatal érke-
zett, zömében sötét felszerelést viselve. (Ezért kapták a fenti nevet). 

Délelőttönként a sorban állás kényszere, a régi szlovák sí táborok 
(retró) érzéseit keltette bennünk.   

Esténként fel és beavattunk néhány új sportfelszerelést. Jellemzően 
tálcának (pl. Dávid sícipőjét) vagy bárpultnak (pl. Ildi hódeszkája) is 
használva azokat. Ismét bizonyítottuk ezen eszközök több funkciós al-
kalmazhatóságát. 

Február 14-n énekkel és zenével köszöntöttük a Pap családot születé-
sük napján (Kati 71, Zsiga 75 éves lett), majd később Zsuzsát és Matyit 
közelgő névnapjuk alkalmából. 

Jégtörő Mátyásunk vicceivel szabad folyást biztosított a jókedvnek és tréfáknak. 

Főbb tapasztalatok: 
- szükséges a hatékonyabb otthoni fizikai felkészülés 
- a léceket síelés előtt Ausztriában célszerű leellenőriztetni 
- több síterepet célszerű megsíelni 
- szükséges a szállások elosztásának (az egyéneknek jobb kényelmet biztosító) újra gondo-

lása  
-vissza kell térni ahhoz a gyakorlatunkhoz, hogy mindenki a saját szállását fizeti és nem egy-

séges a díj 
- a sí tudáshoz jobban igazodó a bérlet típusokat kell vásárolni 

Összegezve: 
- gyorsan és jó hangulatban telt el ez a tábor is 
- a legtöbbet Valika és Tünde tudása fejlődött 
- a gyerekek (Rozi és Dávid) fegyelmezetten, okosan és nagyon jól síeltek 
- mindenki képessé vált minimum, a kék pályákon az önálló síelésre 
- többen már képesek és készek a rövidebb és egyszerűbb piros pályák sízésére is  
- bővült a hódeszkás csapatunk 
- mindenki egészségesen és kipihenve érkezett haza 

 

 

 



2017. március 26. Budapest belváros – „Zsidó háromszög”  
(A Csavargó Csapat városnéző programja Budapesten a zsidó háromszögben) 

A jóváhagyott tervünknek megfelelően tettünk egy ismerkedő kirándulást a budapesti un. zsidó 
háromszögben.  

A találkozást előszőr a Dohány utcában épült zsinagóga előtt terveztük 9.45-re. 

Még szerencse, hogy sikerült kölcsönözni egy mobil idegenvezetői kihangosító szettet, ezért 
egy kicsit előre került a találkozás ideje 9.30-ra. 

Aztán még az is szerencse, hogy a csoportot kiemeltként kezelték és korábban is beléphettünk 
a zsinagógába, így még 15 percet lefaragtunk a találkozás idejéből. 

Mindenki örült, de voltak, akiknek igencsak sietni kellett, hogy az egyre korábbi időpontról le 
ne késsen. 

A csapat fegyelmére jellemzően időre ott volt mindenki és miután a létszámnak faktoriálisának 
megfelelő kézfogások és pusszantások befejeződtek, addigra kiosztásra kerültek a fölhallgatók 
is. 

Aztán a jelen kor vívmányinak megfelelően átestünk egy testüreg motozáson és átvilágításon, 
nehogy valami kárt okozzunk a zsinagógában, majd bejutottunk. 

Bent az épületben lenyűgözött minket a látvány és kedves Erna nevű idegenvezetőnk előadása, 
ismerete, a témában való jártassága. 

Néhány, magát férfinak valló túratárs sokat kínlódott a sábeszdekli egyensúlyozásával, de nagy 
örömünkre legtöbbször sikerült is. 

A zsinagóga után tettünk egy rövid sétát a Raul Wallenberg emlékparkhoz. A temető mellett 
kicsit némán, kicsit elgondolkodva adtunk tiszteletet az ott elhunyt embereknek, illetve az akkor 
elhurcolt és kivégzett több százezer magyar zsidó emlékének. 

Érdekes volt Tony Curtis által adományozott fémből készült szomorúfűz, az Életfa. 

Egy rövid nyakkendő és frizura igazítás után felmentünk a zsidómúzeumba, ahol egy teljesen 
idős férfi mindenről elmondta, hogy mi az és honnan került oda. Tetszett az öregúr fanyar hu-
mora és a nagy tudása. 

Ezután majdnem olyan körülményesen szépen egyesével libasorban kibújtunk a rácsos forgóaj-
tón és elindultunk a Szimpla kert nevű romkocsmába. Egyesek szerint jó volt, de voltak olyanok 
is, akik inkább rettegtek a keskeny utcán robogó autóktól és a hatalmas tömegtől. 

Kellőléppen kitolongva magunkat elsétáltunk a közeli ortodox zsinagógába. Ott is egyensúlyoz-
tunk egy kicsit a fejünkkel, miközben hallgattuk Erna mondanivalóját. 

Zárásképpen az autók elől ugrándozva végig mentünk a keskeny utcán a Fröhlich cukrászdáig, 
mert ott már vártak minket egy-egy szelet Flódnival és egy kávéval. 

A cukrászda elég kicsi volt ezért két részre szakadtunk. Egyik része evett ivott, a másik még 
kergetőzött az autósokkal és a galambokkal. Ugrándozás közben kívülről megnéztük a Rumbach 
zsinagógát, így a háromszög bezárult. 

Hogy mitől háromszög? 

A Dohány utcai, a Rumbach Sebestyén utcai és a Kazinczy utcai zsinagógák a zsidóság több ágra 
szakadásának a jelképes építményei. Ezért nevezik a fővárosi zsidóság mai történetírói a három 
zsinagóga által kijelölt városrészt, Budapest jellegzetes zsidónegyedét "pesti zsidó háromszög-
nek". 



2017. április 29. Szigetvár a hős város  
(Kirándulás Szigetváron és a Mecsek hegységben talál-

ható 550 hektáros ökoparkban, Bükkösdön) 

 

A programunkat komoly előzetes szervezőmunka előzte meg. 

Minden programot külön lebeszélni, felderíteni és a tudástárunk növelése érdekében az elő-
adókat beszervezni már nem volt kis feladat. 

Akik vállalták az buszos utazás során az ismeretterjesztő előadásokat szintén nagy kutatómun-
kát végeztek, Felkészültek, mint az érettségi vizsgára. 

Mindezeket a munkákat előre is megköszönjük. 

Az első meglepetést az időjárás okozta. Mondhatni téli hideg köszöntött ránk, néhányunkat a 
fagyási sérülésektől csak a mélyen tisztelt „köszöntések” mentettek meg. 

A második meglepetés akkor ért minket, mikor a mi Gyulánk megjelent egy furcsán festett BKV 
busszal, amelyen nem a járat száma volt, hanem, hogy gyerekeket szállít. Mondjuk volt is szép 
számú gyerkőc a nagymamák és nagypapák fedezete alatt velünk. 

Mint kiderült a megrendelt busz nem állt a rendelkezésünkre, hanem egy kiszuperált városi 
járat volt. Jó sok volt benne az állóhely, még a leszállás jelző is működött, de szerencsénkre 
jegykezelő automata nem volt, mindannyian rendelkeztünk bérlettel. 

A harmadik meglepetés már-már sokkolta a csapatot. Amikor elindultunk az első megálló felé, 
hogy felvegyük az ott várakozó utastársainkat olyan motorzaj volt, hogy a beszélgetés, mint 
olyan feledésbe merült. Hangerőssítő berendezés nem volt, így a mélyen tisztelt túraszervezőnk 
ülésről ülésre menet mondta el a fontosabb infókat a füleiken utazó túratársaknak, akik hol 
értették, hol nem. Természetesen a Mindentudás Egyeteme is halasztásra került. 

(Felkészülési anyagok: 

- Akik beküldték az anyagot, azok anyag itt megtalálható: Fegyverek, felszerelések…) 

Javasoltam, hogy a repülők mintájára vezessük be a jelekkel történő tájékoztatást, ami csak egy 
dologban sikerült, az un. ébresztőt mindenki megértette. 

Többször is. 

Egy normális helyi járat átlagsebességénél mintegy 20%-al lassabban kocogó gép erejű jármű 
felborította a teljes programot. Összességében legalább másfél órával többet töltöttünk a bu-
szon utazással, mint ahogyan azt reméltük. Mintha azt annyira kedveltük volna. 

Egy röpke megállóval megérkeztünk Szigetvárra, ahol türelmetlenül várt már minket Lebedy 
János várnagy és két segédje.  



A várnagy úr teljesen elvarázsolta a csapatot, ahogy mesélt nekünk a vár történetéről, az ak-
kori történelmi eseményekről. Sugárzott belőle a hősök iránti tisztelet, alázat. 

Zrínyire emlékezve közösen elhelyeztük a csapat koszorúját a Zrínyi szobor talapzatán, majd 
bementünk Szulejmán szultán dzsámijába, ahol a csodálatos akusztika bemutatása, valamint 
a csapat kedvéért várnagy urunk dalra fakadt. (itt lehet meghallgatni) 

 

Oda sétáltunk a fegyverbemutató helyszínére, ahol a segédek bemutatták a korabeli fegyve-
reket is. Sok humorral fűszerezve láthattuk a fegyverek használatát, hallhattuk a szakállas 
puska hangját. 

 

Miután felolvasztottuk odafagyott hátsó részeinket a padokról, kifizettük a harcosok zsoldját 
és kedvenc buszunkra szálltunk abban a reményben, hogy az étteremben jobb lesz a hőmér-
séklet. 

Sok várat megnéztünk már, de aki ezen a látogatáson ott volt, soha nem feledi. Javasoljuk az 
otthon maradt túratársaknak, hogy ezt ne hagyják ki. Ezt látni kell. A Szulejmán szultán dzsá-
mijának megtekintése esetén hallani is. 

Elhagyva a várat két felé szakadtunk, mint a kapca. Az egyik fele szinte futva menekült be a 
vár melletti gyógyfürdő meleg vizébe, hogy felolvasszák szétfagyott testrészeiket, a csapat 
zöme beirányozta az alig 25 km-re lévő és a következő programunknak helyszínéül szolgáló 
Bükkösd helyőrséget és bezúdultunk az étterembe. 

A szinte kongó teremben szépen és kulturáltan összezsúfolták az egész éhező csapatot, úgy-
hogy csak vezényszóra lehetett enni a levest előszőr a páros, majd a páratlan éhező étkezők 
emelték a kanalaikat. 

Ettünk, ittunk, fizettünk, kicsit felmelegedtünk és lesétáltunk az ökopark központjához, ahol a 
türelmetlenek a lovak nagy bánatára szekérre szálltak és elindultak a kis falunéző körre. 

Amíg a fele csapat lovaskocsikázott, mi szoros barátságot kötöttünk a helyi szarvasokkal és 
bivalyokkal. 

Később csere. 



 

 

 

Újra buszra szállva egy kis pihenővel utazunk Budapest felé egész végig a fülünkre támasz-
kodva.  

Végül is egy jó kirándulást tudtunk magunk mögött. 

Amit komfort érzetünkből elvett az autóbusz, azt többszörösen visszaadta és felejthetetlenné 
tette Lebedy János várnagy. 

Köszönjük a szervezést és a kirándulást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017. május 18-21.  

Tokaji borok - Felvidék - Zemplén hegység - Veterán túra  
(Monok, Mád, Sárospatak, Hercegkút – Eperjes, Hervartov, Bártfa, Füzér, Pálháza, Széphalom, Sá-

toraljaújhely, Bodrog, Megyer-hegy, Regéc.) 

 

Azért kellett egy kis konspiráció, mert olyan kevesen jelentkeztünk, hogy egy darabig kétséges 
volt a túránk. Szerencsére a Szigetvárra indult helyi járat kompenzálásaként kicsit előnyösebb 
áron bérelt a csapat egy cirka 28 személyes buszt, így a túra kissé családias létszámban, de 
annál nagyobb várakozással indult. 

Tudtuk, hogy a túra fő segédrendezője szűkebb családi birtokára megyünk, hogy megismerjük 
hogyan élnek és töltik napjaikat és a hordókat a tokaji borvidék eme szegletében. 

Tudtuk, hogy kedvenc pilótánk helyett az új busszal egy új érkezik. Zsolt kezébe tettük életün-
ket és vérünket, majd fele királyságunkat is és azt kellett tapasztalni, hogy tökéletes pilótánk 
lett újra.  

 

Az első napra nem álmodtunk nagyokat, nem akartunk egy országos csodát megnézni. A szál-
lás felé vezető út közelében található érdekességek felkeresését tűztük ki magunk elé, így az 
első utunk Monokra, Kossuth Lajos emlékházához vezetett. Bár egy kicsit többet vártunk az 
emlékháztól, de így is közelebb kerültünk egy volt jelentős magyar személyiség életének meg-
ismeréséhez. 

Felcibáltuk magunkra a padlófényező pótpapucsot, ami-
nek a felvétele egyesek berozsdásodott ízületeinek ered-
ményeként hangos nyögések és sóhajok kíséretében si-
került csak. Volt, aki a végén le sem vette, hogy kímélje 
a házon kívüli környék természeti szépségeit. 

Aztán ha már ott voltunk elénekeltünk egy Kossuth nótát 
a repertoárunkból annak ellenére, hogy „ma még nem 
ittunk semmit” (Később jobb lett volna az összhang. A szerk. 

megj.) 

Tisztelegve Kossuth nagysága előtt útba indultunk és átkerekeztünk Mád helyőrségbe.  

Itt megcsodáltunk néhány odatévedt rabbit, majd megtekintettünk a mádi zsidóságról szóló 
rövid előadást és a kis múzeumot. Megtudtuk, honnan ered a mádi zsidó legendája, hogy hol 

vannak a mádi zsidók. Hát ugyanott. Aki nem érti, járjon utána. 

Átmentünk a rabbi szobába, majd a zsinagógába 
is, ami támogatásokból igen jól helyre állítottak. 
Szerény és rendezett épületet láthattunk, majd 
elmentünk egy régi és szintén rendezett zsidó te-
metőbe, ahol a szokásoknak megfelelően szinte 
minden kövön kis üzenetek, szétázott levelecs-
kék tartalmazták az élők üzeneteit.  

Innen már bevettük Sárospatak egyik panzióját, a Huszár panziót, ahol a tulaj 
nevéhez illően minden a lovakról szólt, na meg a vendégekről. 

Gyorsan lemostuk magunkról az út porát, hogy felfrissülve, üdén és kívánatosan vegyük célba 
Attila és Kati faluját és tapasztaltuk a ragaszkodásukat és érzelmi kötődésüket, ami ránk is 
hatott.  



A falu lakossága által összeadott régiségek és emlékek 
sokaságával berendezett helyi sváb tájház megtekintése 
után megkoszorúztuk a 2. világháború után málenkíj ro-
botra elhurcolt lakosság áldozatai tiszteletére emelt szo-
borkompozíciót. 

A szélvészként rohangáló polgármester a sok feladatai 
közt szakított a csapatra is egy kis időt, megmutatta a 
templomot és mesélt a falu történetéről, az emberekről 
és a mindennapi életükről. 

Eltunyulás ellen Atti és Kati gondosko-
dott egy kis testmozgásról és felza-
varta a csapatot a pincék mellől induló 
kálvária legmagasabb csúcsára, hogy 
ott majd kilátunk. 

És tényleg. Láttuk, hogy a falu egy csodálatos helyen, hegyekkel, 
hegyvonulatokkal, dombokkal körül ölelve húzódik a völgyek vonulatát követve, kiemelve a 
Király-hegy szépségét. Ráláttunk szomszéd településekre, a Kőporosi és a Gombos-hegyi pin-
cesorokra, ahol emeletesen, párhuzamos sorokban helyezkednek el a pincék bejáratai, komoly 
és terebélyes belsőt és finom borokat rejtve. 

A nagy fizikai megterhelés után egyre jobban vártuk a beigért pincelátogatást az egyik legis-
mertebb pincébe, a Götz pincébe. 

A pince tulajdonosa, István kicsit csigázva a nyálkahártyánkat még mesélt a pince kialakításáról 
és a bortermelésről. Láthattuk a borkirálynőt élőben, aki nem más, mint a Götz úr lánya. 

Aztán búcsút vettünk a napfénytől és lemásztunk a pincébe, ahol egy másik világ tárult szom-
júságtól dülledt szemünk elé. Felhúztuk magunkra az erre az alkalomra hozott meleg holmikat, 
hogy legyen, ami melegítsen, amíg nem kóstoljuk meg a nedűt. 

Bele is csaptunk a kostolásba és a vacsorába. A vállalkozó kedvű túratársak a számunkra isme-
retlen tunkyt rendelték, a kicsit konzervatívok meg töltött káposztát. Egy idő után egymás tá-
nyérjaiból mártogattunk, majd iszogattuk a finomnál finomabb borokat. 

Egyszer csak vége szakadt a vigalomnak, mert menni kellett aludni. Ezt néhányan a lakók nagy 
bánatára nem vették komolyan és még a pincéből kimentett borokat tovább kóstolgatták. 

Eljött a következő nap, ami egyeseknek másnap volt és egy gyors reggelit követően máris Zsolt 
kézébe tettük rongyos életünket és elindultunk Eperjes felé. 

Kassa közelében felültettük a buszunkra Hancsák Zita idegenvezetőt, aki onnantól kezdve be-
szélt és mindent megmutatott, ami a programban volt, sőt még többet is. 

Előszőr Eperjes belvárosát vettük célba. Itt az éppen akkor ballagó diákok fura szokásainak 
megismerése is a program része lett. A ballagás célja az egyre hangosabb kéregetés és koldu-
lás, majd a fokozatos fiatalos lerészegedés. 

Több túratárs nosztalgiázott egy kicsit. 

Áttörve a bolhapiacon kirakott termékeken megkerestük a már el-
veszettnek hitt buszunkat és máris utaztunk Hervatov felé, ahol az 
UNESCO védelme alatt álló fatemplomba mentünk. A templom tény-
leg különleges, érdekes és látványos volt, mellette egy kis füves te-
rülettel és árnyékot adó fákkal. Itt csoportképet csináltunk, amelyről 
mindig csak a fotó készítője maradt le. 



 

A fatemplom után beirányoztuk Bártfa helyőrséget, ami a Monarchia három nagy üdülőhelyei-
nek egyike. Előszőr a település főterét néztük meg, ami majdhogynem lenyűgözte a csapatot a 
szépségével, rendezettségével. Egy kis hiányérzetünk ugyan volt, mert amekkora volt a tér any-
nyira kevés ember töltötte ott az idejét. Mondhatni, hogy szinte kihalt. 

Érdekes volt a városháza oldalára épített terménylopó lóitató, valamint szarokrád szobor a be-
járat felett.  

Utána átmentünk a fürdővárosi részhez, 
mert tudtuk, hogy ott vár minket a helyi 
skanzen. Nem nézve sem jobbra, sem 
balra húztunk a skanzen felé, mint a vad-
libák, mert reménykedtünk benne, hogy ott majd jól megfésülködünk. 

A bezárt kapu előtt aztán tényleg nem lehetett mást csinálni, csak igaziból fésülködni. Gyorsan 
kerestünk egy rendes, erre a célra épített helyet és ezzel véget vetettünk a már-már erősödő 
feszültségnek. 

Engesztelésül egyesek ostyát vettek, egyesek ittak az „élet” vizéből, egyesek ezt meg is bánták. 

Huszárék bőséges vacsival vártak, amit el is tüntettünk egyhamar, nehogy megszóljon valaki, de 
rájöttünk, hogy végül is ez nem egy cukrászda. 

És jött a harmadik nap. 

Felmásztunk a Füzéri vár fokára, ami elég megterhelő volt, de akkor még nem sejtettük, hogy a 
4. napon egy óvatlan pillanatban ennél sokkal jobban megszivatták a kis csapatot kedvenc tú-
raszervezőink. Na de ne ugorjunk előre annyira. 

Megérte, hogy felkapaszkodtunk a legtetejére, egyrészt ha már kifizettük nem veszhet kárba a 
belépőjegy ára, szép volt a kilátás a vár fokáról, meg hát kellett az a kis mozgás. 

 

A távolba révedő gondolatokat hamar megtörte a szigorú vezényszó, hogy sietni kell a kisvas-
útra, mert a vonat nem vár. El is indultunk. Laci barátom közben fűzte a fejemet, hogy fizet két 
sört, ha lekéssük a szerelvényt, de én nem szeretem a sört. Még ha bort igért volna…. 



El is értük a Pálháza és a Kőkapu között közlekedő erdei expressz vonatot, ami végig zakatolt az 
Élmények Völgyében nagy riadalmat keltve a csendhez szokott erdei állatok között. Közben fo-
gyott a vonat-pálesz. 

Mire elegünk lett volna az egészből megérkeztünk a nagyon kellemes végállomáshoz, ahol kis 
tókában hajómodellek versenyeztek ezerrel. 

A csapatból kivált kisebb csoport az első adandó alkalommal kocsmát nyitott egy szikla odúban, 
amit el is neveztünk „sziklaodúszürcshely”-nek. Mikor megkezdődött a csapolás többen megje-
lentek a szagokra és el is fogyott az összes gyarmatáru, de később pótlásra került többek nagy 
örömére. 

Mindez olyan szép volt, hogy el is mentünk a róla elnevezett Széphalomra, ahol már várt minket 
Kazinczy, hogy tovább fejlessze nyelv és ízlelő bimbóinkat, mert nyelvében él a nemzet. 

A kissé elhanyagolt hatalmas parkban és az ott található emlékcsarnokban egy mindent tudó 
idegenvezető, nem éppen Kazinczy stílusában alig érthetően elmondott minden érdekességet, 
amit tudni illik. 

A délután a felhőtlen szórakozásé volt. Meglátogattuk a Sátoraljaújhely szélén épített szabad-
időparkot, ahol a csapat zöme fellibegett a tetőre, majd szétnézve amott gyorsan le is libegett. 

Egy ilyen libegés cirka 20 perc volt egy irányban. Egyes vállalkozó kedvű túratársak magukat és 
a pénztárcájukat nem kímélve bobra szállt és hangos ordítás és sikongatás közepette lebobo-
zott a völgybe. Még két nap múlva is rémálmaik voltak a nagy megrázkódtatás miatt. 

Időben elértünk a megrendelt vacsora terepszakaszára és kellően megalapoztuk és feltöltöttük 
üres gyomrainkat a meglepetés buli érdekében, nehogy baj legyen. 

A meglepetés bulit Atti és Kati és a szűk család szervezte Hercegkút pincesora melletti pajta 
kinézetű fészerben. A korábban beszerzett szúnyog elzavaró spricni megtette a hatását és teljes 
figyelemmel és összpontosítással kezdtünk el mulatni. 

Alig akartuk abbahagyni, de a mi Zsoltunkra tekintettel a 11-re vissza kellett érni a panzióhoz. 

A buli során minden elfogyott. A hangulatban a csapat megtanult táncolni, énekelni, enni és 
inni. 

Köszönjük Atti, Kati és Józsi! 

Akik nem jöttek el, azoknak ajánlom azt a video felvételt (honlapról elérhető), ami erről készült, 
hogy a megegye őket a sárga irigység, hogy ebből kimaradtak. 

A negyedik napra még 3 program volt hátra. Rögtön az elején, a bepakolás után leereszkedtünk 
a Bodrog partjára, ahol két kis motoros ladik várt minket. Rögtön megalakult a két legénység és 
vízre szálltunk. Az egyik csónakon komoly fegyelem, rend és tisztaság uralkodott. A másik hajó 
legénysége kicsit lazábban vette a dolgot, amit megalapozott a hajós kapitány egy üveg bora, 
aminek hatására lázadás tört ki, mint a Bounty hadihajón és a kapitányi tisztséget átvéve végig 
mi vezettük a ladikot (Pontosabban én. A szerk). 

A kikötés alkalmából az irányítást visszaadtuk az eredeti kapitánynak, mert jobb a békesség. 

A sikeres partraszállás megünneplése érdekében Atti egy óvatlan ötlettől vezérelve meghívta 
az egész csapatot egy helyi sütemény érdekességre, aminek a neve kardinális, egyesek szerint 
katedrális (Ez én voltam. A szerk) 

Aztán olyan sok szépet mondtak valami tengerszemről, amit még meg kellene nézni, természe-
tesen gyalog történő megközelítéssel, hogy nagy lelkesedéssel indultunk neki az egyesek szerint 
enyhe lankának. 



Az, hogy nem történt végkimerülés miatti haláleset, az a csapat tökéletes fizikai állapotának volt 
köszönhető. Atti barátomat csak azért nem lincseltük meg, mert nem értük fel. A megmászott 
szint cirka háromszorosa volt, mint a füzéri várostrom esetén, ahova szintén nehezen kaptat-
tunk fel. 

Ibolya szerint egy fekete pocsolya az egész, amiben azért, valljuk be, némi igazság szorult. A 
visszaút sem volt népünnepély. 

Visszaérkezve, lent a völgyben megválasztottuk a nap emberének és hősének Emikét, aki műtét 
előtt is megcsinálta a tengerszem túrát. Részéről, ilyen állapotban nem volt egy kis teljesítmény. 
Ezek után nem is panaszkodott senki nyilvánosan, csak halkan nyalogattuk sebeinket és fájó 
tagjainkat. 

Mindenesetre irigykedve azokra, akik a mászás helyett is söröztek remegő lábakkal buszra száll-
tunk, hogy ugyan nézzük meg már Regéc várát. Ezt az utat a felesleges utak közé soroltuk, mert 
még gondolatban sem akart oda felmenni senki. 

Végre elindultunk Budapest irányába és egy rövid 60-nál eltöltött 30 perces szünet után meg 
sem álltunk a kiindulás helyéig, köszönhetően Zsolt gyors vezetésének. 

Nem feledkezhetünk meg a szokásos teszt feladatokról sem. Három teszt összetett értékelése 
után az egyre jobban szereplő Rónaki páros nyerte Katika által készített és felajánlott csodaszép 
tarisznyát. 

Mindig célként tűztük ki magunk elé, hogy ha lehet, megnézzünk néhány világörökségi helyszínt 
is. Most hármat is sikerült. Elsősorban a Tokaj borvidék, aminek a nektárját is megpróbáltuk 
kiszürcsölni, és a felvidéken, Bártfa főterén jártunk és bementünk a Hervatovban épült fatemp-
lomba is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017. szeptember 16. Hortobágy  
Mottó:  

„Börtönéből szabadúlt sas lelkem,  
Ha a rónák végtelenjét látom.”  
(Petőfi) 

A Csavargó Csapat kirándulása Hortobágyon 

 

Eltelt a nyár és eljött az ideje az első őszi kirándulásunknak is. Sokan várták a pillanatot, így 
meg is töltöttünk egy jó nagy buszt. 

Meg sem lepődtünk, mikor zuhogó esőben elindultunk az indulási helyre, bár mindenféle elő-
rejelzés meleget, napsütést és nyárias időt jósolt, nem volt nagyon hihető. 

Még az indulás előtt Ocsó is kabátot cserélt, mert az előrejelzés szerint öltözött, de Zsuzsa 
asszony szerint nem vált be. 

Kis késéssel ugyan, de célba vettük a megszokott indulási helyet. A késés oka, hogy több busz 
is érkezett és mire eldöntötték, hogy melyik pilóta melyiket vezeti kiszaladtunk az időből. 

Így aztán hamar buszra szállt a csapat zöme és szokás szerint alig vártuk, hogy kiérjünk az au-
tópályára. A legtürelmetlenebb a tiszta szívéről és tiszta lelkéről ismert túratársunk volt, aki 
minden vezényszó nélkül megkezdte a kötelező ismerkedést az új túratársakkal. 

Egy rövid megállással, két fővel növekedett a lét-
szám, majd Hatvan térségében további négy fővel 
már teljes lett a csapat. 

És ha már Hatvan, nem feledkeztünk el a születés-
napját ünneplő Ibolyáról, akit nagy szeretettel és 
tisztelettel köszöntöttük fel a parkolóban. 

A kis ünnepség után buszra szállva élveztük az ün-
nepelt által reprezentált finomságokat úgy folyé-
kony, mint szilárd formában. Gratulálunk Ibolya! 

A mindent tudás egyeteme keretében Szabolcs bá’ 
készült fel Hortobágyról. Mindenre kiterjedő és sok érdekességgel fűszerezett előadását nagy 
figyelemmel hallgattunk. Főleg az a rész maradt meg mindenkiben, amikor azt hallottuk, hogy 
„hát nem működik ez a kurva mikrofon”. 

Rögtön éreztük, hogy egy kicsit elégedetlen a technikai szolgáltatással. 

Egy pillanat alatt eltelt az út és máris a Mátai Ménes fogadórészében találtuk magunkat, ahol 
egy holland csapattal közösen több szekérre szálltunk és izgatottan vártuk a szafari kezdetét.  

Mielőtt elindultak volna a lovak, hogy jól megnéz-
zük a pusztát – amit már onnan is látni lehetett – 
egy tűzről pattant menyecske enyhén szólva meg-
félemlített minket, hogy mihez tartsuk magunkat a 
végtelen pusztán. Bármilyen ellenkezés esetén 
kardélre hány minket. Meg is ijedtünk, de a jó ki-
képzés aranyat ér. Teljesen titokban, betartva min-
den konspirációs rendszabályt próbáltunk rosszat 
tenni. Néha fényképeztünk, egy kicsit felálltunk a 
szekéren, arrébb mentünk pár métert, átlépve a Rubikont, stb… 



 Néha megálltunk és jó közelről megnéztük a szürke 
marhákat, akik onnan kapták a nevüket, hogy szür-
kék és mellesleg marhák. Egy egész csapat tinó pró-
bált velünk incselkedni, de nem jártak sikerrel. Mi 
megnyugtattuk őket, hogy csak tanuljanak és meg-
lesz az eredmény. 

Kicsit arrébb szekerezve közelről is láthattunk egy négyökrös szekeret, ami onnan kapta a ne-
vét, hogy egy szekér előtt pont négy ökör volt. Láthattunk volna hatökrös szekeret is, de az 
nem volt. 

Újra szekérre szálltunk és egy kis gu-
rulás után utolértük a pusztában szá-
guldó ménest a három csikóssal, akik 
kissé unottan mutatták pe a pusztai 
csikósok mozgalmas életét. Hangos 
ostorcsattogtatással együtt lovagol-
tak, lefektették a lovakat, majd felül-
tették őket, aztán lehetőséget kapott 
néhány vállalkozó szellemű túratárs, 
hogy szőrén ülje meg a lovat.  

 

 

 

 

 

 

Sikerült is feltuszkolni a gyerekeket és a hölgyeket a lóra és a lovak és a lovasok nagy örömére 
kicsit mentek ide-oda. 

Tarján útitársunk megirigyelve Don Quijote de la Mancha hihetetlen történeteit szintén lóra 
pattant és csak a lándzsa hiányzott a kezéből. Földig érő lábbal, peckesen fárasztotta a lovat 
és a pusztába révedő szemeivel kereste Dulcinea del Toboso nevű szerelmét, akit csak a lóról 
leszállva talált meg Tünde személyében. 

Megtapsolva a produkciókat egy kis szekerezés után benéztünk a juhokkal teli akolba és máris 
mentünk vissza a buszunkhoz, ami azért nem rázott annyira, mint a szekér. 

Egy röpke pillanat és máris megérkeztünk a Hortobágyi Nemzeti Park központjába, ahol már 
várt minket kilenc lyuk egy hídon és több kiállítás és érdekesség.  

 



Itt darabokra szakadt a csapat és mindenki azt nézte meg, amit akart. Sétálgatás közben áhí-
tattal hallgattuk a népies alapokra helyezett citerát pengető öregurat. Az alapokat egy vasaló 
deszka jelentette. 

A helyi látványosság között szerepelt egy étterem is, amit szerintem mindenki látott. 

 

Jól kimulatva magunkat még volt egy program, maga a Hortobágyi vadaspark, ahova a park 
saját buszaival mentünk el a közeli Malomházára. 

Szabó Zoltán helyi kísérő igen érdekes és figyelemreméltó vezetésével is-
mertük meg a helyi állatvilág néhány példányát sok-sok érdekességet meg-
tudva az életükről, szokásaikról és a vadaspark későbbi terveiről is. Itt már 
olyan meleg volt, amit a jósok beígértek. Majd leolvadt rólunk a gatya.  

Kár lett volna kihagyni, igazán felejthetetlen volt. 

 

 

 

 

Viszonylag időben, a tervezett program szerint elindultunk hazafelé. 

Útközben szép sorban szabadultunk meg a korábban itt-ott csatlakozott túratársainktól, majd 
Budapestre érve kisség megzavarta a tiszta tájékozódásunkat, hogy már a fővárosban is mé-
neseket akarnak futtatni. Így jelentős késést összeszedve, átkozva a szerencsétlen lovakat ve-
rekedtük át magunkat az indulási helyig, majd tovább az újra szakadó esőben, amely így ke-
retbe foglalta a túránkat. 

Szomorú búcsút intve egymásnak végére ért a Hortobágyra szentelt napunk. 

Sokan úgy vannak vele, ha Hortobágyra mennek, hogy megyünk, megnézzük a semmit. Ez nem 
így van. Egy biztos, ami ott látható az nem semmi. 

Köszönjük a szervezést. Jól éreztük magunkat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017. október 13. Laktanyalátogatás  
(MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred) 

Mottó: ”Tévedni csak egyszer lehet!” 

 Tűzszerészek munkája a bombakeresés. 
Hobbija a szexbomba keresés. 

Már régóta terveztük, hogy meglátogatjuk a tűzszerészeket és a hadihajósokat is, úgy, ahogy 
korábban a többi alakulatot, például Kecskeméten, Pápán, Szolnokon. 

A szükséges kérvények és egyéb papírok beküldésével lehetőséget kaptunk arra, hogy Buda-
pesten tegyünk egy látogatást az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezrednél. 

A helyszínre történő utazást mindenki saját maga oldotta meg, ezért többen igen korán keltek, 
hogy a pénteki csúcsforgalom ellenére időben odaérjünk. Az, hogy közel 3 óra kellett e sorok 
írójának, hogy odaérjen a laktanyához, kicsit felbosszantotta, de hamar megnyugodtunk, pe-
dig a kirándulásoknál szokásos üdvözlő nem is volt. 

Személyesen a parancsnok helyettes (leendő pa-
rancsnok) fogadott minket és röviden, de mégis 
mindenre kiterjedően mutatta be az alakulat éle-
tét, munkáját, eredményeit és problémáit.  

Az igen komoly kiképzés ellenére mindig történhet 
valami tragédia. Így az alakulat emlékhelyénél 
megkoszorúztuk a hősi halált halt tűzszerészek em-
léktábláját. Mocsai József túratársunk röviden 
szólt a katonák hősiességéről és helytállásáról. 

Megemlékeztünk és tisztelegtünk a nem is olyan rég elhunyt 
külföldi és hazai szolgálat közben elhunyt katonákról. 

A koszorúzás után technikai bemutató következett, ahol két 
részre szakadtunk, mint valamikor Magyarország. 

A csapat egyik fele a technikai eszközöket ismerte meg, a má-
sik fele pedig játszott egy kicsit a bombakereső robottal, ami 
főleg a jelen lévő gyerekeknek okozott nagy örömöt. A robot-
nak egyszerűen a Microby nevet adtuk. Nem hallgatott rá. 

Video-1 / Video-2  

A tanteremben kirakott több ezer robbanó valamiket látva 
sejtettük, hogy egy első osztályú tűzszerésznek komoly is-
meretekkel kell rendelkeznie a régmúlt háborúk eszközei-
ről és a mai rafinált robbanó eszközökről is. 

Közelről láthattuk azokat a gépjárműveket is, amiket harc-
ban és a robbanótestek mentesítése során használnak a 
katonáink. 

A program végeztével a legénységi étkezdében megebédeltünk és teli hassal mindenki a maga 
módján elment a hadikikötőbe. 

Én meg voltam győződve arról, hogy elsőként érkeztem meg a helyszínre, hiszen egy igazán jó 
navigáló készülék segített az úton, de már csak ránk várt mindenki, hogy megkezdhessük a 
kutyabemutató programot. 

A robbanóanyag kereső kutyák legfontosabb jellemzője, hogy csak a kedves, játékos kutyák 
alkalmasak erre a feladatra. És ez igaz is volt. Nagyon aranyos és engedelmes kutyák hihetetlen 



érzékkel találtak rá minden elrejtett robbanóanyagra, majd vígan játszottak a labdájukkal, mit 
sem törődve a talált cuccokkal.  

Később megnéztük a hadihajós múzeumot, meg-
csodáltuk a kiállított maketteket és alig vártuk, 
hogy kipróbáljuk magát a hajót is. 

Így aztán hajóra szállva – ebben már profik vol-
tunk, lsd. korábbi kirándulások – megszálltuk a ha-
dihajót és a Duna kék hullámain elringatóztunk a 
Rákóczi hídig és vissza. 

Menet közben többen vállalkoztak arra is, hogy vezessék a hajót, a gyerekek pedig a légvé-
delmi fegyverekkel forogtak oda és vissza. 

Video-3 / Video-4  

 

Profi módon kikötöttünk és mindenki sietett, hogy nyerjen egy kis időt a délutáni csúcsforga-
lomban. Nekünk nem nagyon sikerült, de aztán csak kikeveredtünk a fővárosból és haza ér-
tünk. 

 

Összegezve a laktanyalátogatásunkat az ezred vezetése egy igen tartalmas és korrekt progra-
mot állított össze és vezetett le, Szilágyi Zsolt Lajos alezredes Úr irányításával.  

Betekintést nyertünk a tűzszerész és hadihajós szakállomány felelősségteljes munkájába és 
megismerkedtünk haditechnikai eszközeikkel is.  

A program teljes időszakában éreztük a bemutató állomány szilárd elkötelezettségét a fegy-
veres szolgálat valamint a szakma iránt.  

Úgy gondoljuk, hogy a látogatásunk tovább erősítette a katonagenerációk együttműködését, 
a honvédelem érdekében végzett szolgálatainak kölcsönös elismerését és megbecsülését.  

A mi számunkra ez a program a múltunk megidézése is volt egyben és egy kicsit újra "kato-
nák" lehettünk!  

KÖSZÖNJÜK! 

 

 

 

 

 

 



2017. december 09. Évzáró (Mikulás) kirándulás  
(Hatvan – Nagyréde – Mátraháza – Farkasmályi) 

Mottó: ”Egyszer csak arra ébredünk, hogy Szilveszter van!” 

 

Hát eltelt ez az év is. A 2017. év letudva. 

Az eredeti terveink közt szerepelt a szokásos külföldi túra, vagy valami más. A valami más jött 
be. Akkor jártuk be Zemplén tájait, ami szerintem sokkal emlékezetesebb lett, mint gondoltuk 
a Joósz család joószvoltából. 

Már hagyományaink vannak. 

Az egyik ilyen, hogy alig várjuk a Mikulást, aki 
Lajos és teljesen úgy néz ki, mint Joulupukki, 
legalább annyit tud inni és beszélni, de mi őt 
szeretjük. 

Ilyenkor kicsike, de szeretetteljes ajándékot 
oszt nekünk, nem beszélve egyik kiváló segéd-
jéről, Katikáról, aki mindenkinek egyedi szív-
vel kibélelt kis ajándékot készít, ami sok he-
lyen a karácsonyi díszek legszebbike. 

Ez így történt szombat reggel is. A szokásos helyen összegyűlt a csapat és megérkezett a Lajos 
nevű Mikulás is megalapozva a hangulatot a szombati napra. 

(E sorok kiváló írója mindezt csak az első találkozási ponton tapasztalta, ahol már a csapat túl 
volt az autópálya első kilométerein is. Szerintem ezt sokan értik.) 

Itt lett teljes a csapat és oszlopmenetet alkotva 
megszálltuk Hatvan városát, ott is a Grassalko-
vich Kastély és Parkban lévő Széchenyi Zsig-
mond Vadászati Múzeumot.  

Rutinosan két felé oszlott a csapat. Az egyik a 
kastéllyal kezdett, a másik elment és célba lőtt 
íjjal és e-puskával vadászott, főleg vaddisz-
nókra. 

Aztán csere. 

A kastély tényleg nagy élmény volt, szerintem több időt is ott töltöttünk, mint kellet volna, így 
aztán sietősen indultunk Nagyréde helyőrségbe, ahol már vártak minket az alpesi kecsék. 

A kecskefarmon hihetetlen gyorsasággal falta 
fel a siserehad a kostolónak kitett sajtdarabká-
kat. Sokan azt hitték ez az ebéd, de nem ez volt.  

Aztán megláttuk, hogy bor és víz is van kitéve. 
A tapasztalt és szomjas vándorok rögtön kite-
kerték a flakonok nyakát és nyakló nélkül neki-
láttak a kostolónak. A víz nemigen fogyott. 

Miután a háziak és a kecskék is kiheverték az 
első sokkot gyakorlatilag felvásároltuk az éves 
sajtkeret javát buszra és autóra szállva becéloztuk Mátraházát, ahol már finom ebéddel vártak 



ránk. Felfelé kanyarogva a hegyre fokozatosan tél lett. Az utolsó métereken már-már a hólánc 
gondolata is felmerült bennünk, de aztán nem kellett. 

Emelt szintű ebéddel kínált minket az 
üdülő vezetősége és miközben el-
kezdtük az ebédet, az éppen ott üdü-
lők és a konyha személyzete között is 
kellő riadalmat és meglepetést szer-
zett Lajos nevű Mikulásunk megjele-
nése. Miután teljesen kirázta a zsák-
ját ő is megebédelt.  

Ebéd után e sorok jeles írója és a vele utazók, egyéb más kulturális kötelezettségek miatt ész-
revétlenül elhagyták a tetthelyet. 

A helyben maradók - úgy gondolom – összegyűltek és megbeszélték a szakosztály dolgait az 
előre meghatározott napirendi pontok alapján, majd a hazafelé úton kisebb kanyarral egy bor-
házban (Farkasmályi) mindenki beszerezte az ünnepekre és az ünnepek utánra szánt fehéret 
és vöröset. 

Egészségetekre. 

Így volt, nem így volt, aki nem hiszi, járjon utána. 

Én utánajártam. A kialakult hóhelyzet miatt a mi Gyulánk minél hamarabb el akart indulni, 
ezért az értekezlet a buszon zajlott. 

A megbeszélés fő témái között szerepelt a visszatekintés a 2017. évre, volt egy tájékoztató a 
honvédséggel kapcsolatos üdülésekről, illetve tagfelvételi kérelmek elbírálása történt. 

Reméljük a következő 2018-as év is ilyen sikeres lesz (mint a többi). 

Mindenkinek Kellemes Ünnepeket kívánunk és Boldog Új Esztendőt. Ne törődjetek azzal, hogy 
egy évvel megint öregebbek lettünk. 
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