
 

Ta tai  Tömegspor t  és  Táj fu tó Honvéd Sportegyesüle t    TTT-HSE 

http://ttt-tata.hu; ttt.tata.2004@gmail.com 2890 Tata, Május 1 út 53/B.2/2. 
63200030-11023517   06 (30) 575-4324  
18614828-2-11 

Tájékozódási futás  *  Atlétika és Triatlon *  Íjászat * Természetjárás * Sportlövészet * Ökölvívás * Rodeo Dancer’s * Warhammer * Tactical Combat * Teke * Dragoon’s * Seymen 

 

2018. év kirándulásainak összefoglalói, beszámolók, 

SZÖSSZENETEK 
Írta és lejegyezte: Mészáros Károly 

Résztvevők, szereplők: Csavargó Csapat 
 

2018. január 27 - február 03. Sí túra, Ausztria  
Síelés és Túra a Tauern lejtőin 

(A Csavargó Csapat 13. sítábora / AUSZTRIA - Lungau-régió 

Mottó: ”Amit ma megsíelhetsz, azt tegnap kellett volna!” 
Szerző: Ocsovai János 

Megszerkesztette: Mészáros Károly 

Az idei tábort a február elejei szokásos időponttól eltérve, egy héttel előbbre hoztuk, január 
hónap végére. Bízva abban, hogy így elkerülhetjük a tartományi diákok sí szünetét és az Angli-
ából érkező ifjak tömegét. Számításunk bevált! 

Nem úgy, mint a felkészülési és indulási időszak baljós történései! 

1.) A mi Ibolyánkat (új sí társunk, aki biztató síoktatási folyamatban vett részt) otthonában saj-
nálatos baleset érte.  Egy figyelmetlen mozdulat következtében eltörte bal kacsóját. Ezért az 
idei bemutatkozása az Alpok sípályáin elmaradt. 

De Övé a jövő és mi bízunk Benne! Hajrá Ibolya! 

2.) A csapat vezetőjének pedig reggel 08.02-kor döntött úgy az autója, hogy sztrájkot hirdet 
aznapra és nem indul el Ausztriába. De a tulaj rövid időn belül letörte a kocsi ellenállását és 
megjutalmazta egy új akkumulátorral. (Köszönet illeti a gyors segítséget nyújtó Üveges túratár-
sat) Az elindulást követően azért még egy trükkel próbálkozott a „kis dög”, úgy „megrázta” ma-
gát az M-1 autópálya 30. km-nél -, hogy a tetőcsomagtartó egyik első rögzítője kiesett helyéről 
és elveszett, de ezt a problémát is megoldottuk! Innen, már nem mert okoskodni a kocsi!  

A társaság (19 fő) a Remeteségi összpontosítási körletből 3 
csapatot alkotva időben kiért a szálláshelyekre. Igazi alpesi 
tél és a Bella német juhászkutya fogadott minket. 

Az idén két helyen voltunk elhelyezve.  

a.) 13 fő a szokásos helyen Mauterndorfban, a bauer-
hofban (tsz: 1122 m, ez volt az alvég) 

b.) 6 fő pedig az egy éve épített, modern és szép apart-
manban közvetlen pályaszálláson, Fanningbergben. (tsz: 1540 m, ez pedig a felvég) 

A kipakolás után megkezdődött az ismerkedés a környezettel és a programok megtervezése. A 
síelést és a programok megvalósítását nagyban segítette, hogy vasárnaptól - csütörtökig az idő-
járás fantasztikus volt. Hétágra sütött a nap, ezért akik nem használtak napkrémet gyorsan le-
égtek. 



A túrázók csapata megismerte a Mauterndorf, Tamsweg város 
és környéke nevezetességeit Obertauern, Grosseck-Speiereck 
hegyeit, felvonóit, sípályáit és hüttéit. 

Sokat sétáltak és élvezték a friss levegőt, a ragyogó napsütést. 
Segítettek és szurkoltak Tóth Katinak azért, hogy sikeresen el-
sajátítsa a síelés alapjait. Kati hősiesen küzdött a hóval, a lécek-
kel, a magassággal. Komolyabb hazai felkészülés után jó esélye van arra, hogy megtanuljon sí-
elni. Hajrá Kati! 

A csapatot Szabolcs vezette sikeresen, Zoli pedig közel ezer felvételt és több videót készítve 
megörökítette kalandozásaikat a környéken. Mindkettőjüknek köszönet munkájukért! 

A síelők csapata felelevenítette a FIS 10 szabálypontját, 
előkészítette, ellenőrizte a felszereléseket, megter-
vezte a várható sí programot és a lehetséges helyszíne-
ket… 

Az elmúlt évek legjobb hóviszonyait élvezhettük 5 na-
pon át!  

Az első nap a besíelés volt napirenden Mindenki Fan-
ningbergben síelt! Sajnálattal vettük tudomásul, hogy Dávid barátunk még egy kicsit gyengél-
kedett és ezen a napon nem síelt. 

A további napokra szétvált a síelők csapata és megkezdődött a környék 4 síterepének kipróbá-
lása. Matyi és Laci minden pályát kipróbáltak. Kellő óvatossággal és körültekintéssel tolták a 
léceket, tudták mikor és hol van az elég. Látszik, hogy öreg rókák már a szakmában. 

Laci papa és Dávid (aki a papa mellett már tudásban Góliát) nyomták a sí kilométereket. A papa 
teherbírása szabott határt a napi km mennységnek.  Úgy vélem, Dávid képes és érett (akár ön-
állóan is) a fanningbergi pályák biztonságos síelésére. 

Tünde és Józsi sokat síeltek. A pálya-szállás előnyét jól kihasználták. Mindketten alkalmasak már 
kék és piros pályák önálló sízésére is.  

Marcsi és András reggelente a frissen ratrakolt pályákat síelték legszívesebben és a legjobban.  
András talán az – apró balesete miatt – a szokásosnál kevesebbet síelt. Viszont nagyon élvezték 
a pályaszállás egyéb előnyeit.  

Sziporka és párja Józsi, hódeszkán gyűrték a km-t. Kihasználták a szállás adta lehetőségeket.  

Anna és Zsuzsa két nap sikeres sízés után végre ki-
mozdíthatók voltak Fanningbergből és ezután már 
csak piros pályákat síztek.  Az Ainecken remek idő-
ben, a 6.5 km hosszú és ez alatt 1200 m-t zuhanó 
A-1 sí autópályát síelték meg több alkalommal. 
Majd Obertauern pályái kerültek sorra. Ők hosszú 
évek óta nem síeltek ilyen sokat és ilyen szépen. 

Az esték jó hangulatban teltek és szépen fogyott az 
A, B és S vitamin is. Ibolyát, valamint Katit felavat-
tuk a szokásos módon és befogadtuk Őket a síelők csapatába. 



Két, közös vacsoraestünk volt (egy lencse leveses, palacsintás és egy disznótoros), de a 140 db 
palacsinta csúcsot nem döntöttük meg. Szokásunkhoz híven köszöntöttük a Pap családot szüli-
napjuk alkalmából. 

Jégtörő Mátyásunk vicceivel fokozta a jókedvünket. 

Az utolsó napon, zárásként a hóesésben, egy igazi téli túrát szerveztünk a környékre. A szűz 
hóban elgyalogoltunk Neusess (Újszesz) településről Neusess Most (Újszesz most) településre. 
Itt, M. Zsuzsi csodatevőként hópáleszt ásott elő a hóból és ezzel a snapsszal fogadta a lelkes 
csapatunkat. Természetesen mindet elfogyasztottunk, úgy magyarosan. 

A visszafelé úton (nem tudni mi hatására, de megint csoda történt) a mi Ibolyánk felfedezte a 
neusessi visszhangot! Ez nem kamu, hiszen közösen kipróbáltuk és működött! 

Összegzés: 

- Jó hangulatú és élményekben gazdag hetet töltöttünk el közösen. 
- Mindenki egészségesen és jó erőben tért haza. 
- A síelők szépen fejlődtek és új utakat, pályákat síeltek be. 
- A túrázók megismerték az alpesi táj téli szépségeit és lehetőségeit. 
- Mindenkinek köszönöm, hogy együtt lehettünk! 
- Igy volt szép, és így volt jó. 

 
Utóirat: 
Régi sí társak, kik nem lehettetek velünk, nagyon hiányoztatok! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2018. március 24. Budaörs  
Budapest nyugati kapujának megismerése 

Kálvária domb – Kő-hegy 
Mottó: ”Ha valóban meg akarsz tenni valamit, találsz rá módot, ha nem, akkor találsz kifogást."  (Jim Rohn) 
 
A 2018. év első meghirdetett kirándulása egy laza sétát, két dombocska megmászását, majd 
ezután egy beszélgetős, ráérős ebédet jelentett. 
Úgy kezdődött az egész, hogy a kijelölt találkozási pontot a csapat kétféle módon értelmezte, 
ezért egy jó ideig egymásra vártunk alig 2-300 m távolságban. Mígnem a két legtürelmetlenebb 
túratárs izegve-mozogva meglátta egymás össze nem keverhető sziluettjét és így egyesület a 
két részleg. 
Első utunk az üdvözlések és a program értelmezése után a közeli Szamos cukrászdába vezetett, 
ahol egy pillanat alatt kicsipegettük a reggeli szállítmányt 
a pultokból, majd egy kedves kötelezettségnek tettünk 
eleget.  
Az egyesület januári küldöttközgyűlésen nem volt alka-
lom arra, hogy a 2017. év aktivistáinak megköszöntjük a 
munkájukat, ezért az első éves túránk alkalmából egy ok-
levéllel és egy jelképes ajándéktárggyal megköszöntük Jo-
ósz Kati és Rónaki Eszter tevékenységét, akik tényleg na-
gyon meglepődtek.  
Köszönjük! 
A kis ünnepség után elindultunk a Budaörsi-kopárok kul-
tikus helyére a 235 m magas Kő-hegyre. Az elnevezés igaz 
volt. Kopár is volt, kő is volt elég sok és jó meredek volt. 
Egy dolog nem volt az elnevezésben, hogy huzatos és hi-
deg. 
Útközben kedvenc túravezetőnk játszotta az idegenve-
zető szerepét, ezzel is megtakarítva egy kis pénzmagot a csapatnak. Sok minden megtudtunk a 
helyről, a tetejére épített kápolnáról. 
Tudtad? 
A budaörsi lakosok nagyon hiányolják, hogy Frank Vendelről és az ő 
tevékenységéről nem hoztak létre egy zarándokutat, pedig megérde-
melné. Frank Vendel az 1847. évben arról álmodott, hogy éppen ott, 
a Kő-hegyen ásogatott valamiért és egy vadrózsa bokor gyökereinek 
kesze-kuszaságában meglátta Szűz Mária arcképét. Ez nem is lett 
volna akkora esemény, de elmondta a helyi papnak az esetet, aki ta-
lán el is felejtette. Azonban 1853-ban, pár évvel az eset után ez a 
Frank egy agyagbányában dolgozgatott a vályogvetők érdekében, 
amikor is a bánya beomlott és a nehéz agyagos föld maga alá temette Frankot. Mindenki azt 
gondolta, hogy vége szegény párának, de nem. Egyszer csak Frank kimászott az agyag alól és 
azt mondta, hogy Szűz Mária letakarta őt a lepeljével és ez 
megvédte az életét. Mondanom sem kell, a helyi pap értesí-
tett IX. Pius pápát, hogy itt márpedig csoda történt és ez a 
dolog beindult a korabeli bürokrácia útvesztőjében és már 
senki sem mert ellent mondani. Maga Frank mutatott arra a 
helyre, ami az álmában a rózsabokor helye volt és ide kezd-
ték el felépíteni 1855-ben a kápolnát, hogy fennen hirdesse 
a csodát. 



Aztán még volt néhány csavar a történetben, mert a pápa ebben az időben, pontosan 1853 
december 8-án fogalmazta meg a szeplőtelen fogantatás dogmáját is (Mária az anyja méhében 
fogant meg az eredeti bűnök nélkül). A kápolna ebben az időben készült el ezért a világon elő-
szőr lett ez a kápolna a szeplőtelen fogantatás kápolnája. 
Ez olyan érdekes volt, hogy a pápa egy Szűz Mária szobrot is küldött a kápolnába, amit a Vendel 
család egy tagja a háború során megőrzött, Mocsa településen elrejtette, majd a kápolna újra-
építése alkalmából visszaadta a kápolna javára a jelenlegi polgármester és a plébános közben-
járására. 
Miután ennyire kiokosodtunk hirtelen előkerült Ocsó kis táskájából a szokásos csúcspálesz, ami 
többször is jól esett. 
Lesétáltunk a kálvária domb alá és egyesek fel is mentek a tetejére. A maradék csúcs-anyagot 
itt elpusztítottuk és már mindenki a következő programra gondolt, az ebédre. 
Röpke 15-20 perc alatt el is értük a kiszemelt Pyrgos Taverna elnevezésű búfelejtőt és itt min-
denki annyit evett és ivott, amennyit akart és bírt. 
Kellemes beszélgetéssel eltelt az idő. 
A csapat kisebbik, de édesebb szájú része a parkolóhoz érve újra elfoglalta a Szamos cukrászdát, 
ahol a délutáni szállítmányt is rendesen megdézsmálta. 
Kellemes kirándulás volt. Végre megismertük azt a helyet is, amely mellett már évtizedek óta 
elmentünk, de sosem néztük meg. 
 
 

KÖSZÖNJÜK! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



2018. április 14. Csókakő – Csákberény - Császár  
Vértes hegység gyöngyszemei 
Mottó: ”Az ember nem lehet másképpen boldog, csak úgy, hogy a jelent élvezi, és nem töri fejét azon, ami lesz.” 

Lev Tolsztoj 

 
Laza és vidám kirándulásunk volt. Élveztük a jelent, a csodálatos tavaszi napot és megkóstoltunk 
egy másfajta életérzést. 
A csapat zöme a szokásos módon, autóbusszal érkezett Csókakő várának alsó parkolójába, csak 
néhány renitens gondolta, hogy saját gépesített járművel kényelmesebben tud utazni. Ők sok-
kal előbb oda is értek a találkozási pontra. 
Én nem voltam a buszon, így nem is tudtam hasznos tanácsokat adni merre is kellene menni. 
Gyula bátyánk a csapat és a gps-be rejtett Aranka irányítása mellett többször megkerülte a várat 
és alig vártunk pár félórát, mire sikeresen megérkeztek. Rövid üdvözlés után elindultunk felfelé, 
mert minden várat egy dombra építettek valami-
kor gondolva a jövő turistáira, akik alig várják, 
hogy másszanak egy kicsit.  
Pár pillanat múlva és néhány kilóval, kevesebb 
súllyal a vár bejáratánál meghallgattuk az ide-
genvezetőnket, aki a vár történetét igazán színe-
sen és érdekesen mesélte el. 
Néhány legendát itt is olvashatsz… 

Csodálatos tavaszi napsütésben láttuk az alat-
tunk elterülő környéket, ami újabb energiákat 
szabadított fel egyesekben, hogy a környék bo-
rát megízlelve, majd felvásárolva megirányozzuk 
a nem messze lévő Csákberényt, ami egyesek-
nek a tájfutók paradicsoma is, de itt most kivéte-
lesen a Gróf Merán Fülöpről elnevezett Vadá-
szati és Erdészeti Múzeumot tekintettük meg. 
A múzeum, bár kicsi volt, de annál lenyűgözőbb, 
nagy élményt jelentett mindenkinek.  
A múzeum honlapját itt olvashatjátok. 

Ahogy közeledett az ebéd ideje egyre türelmetlenebb lett a csapat és el-
indultunk az útépítésektől megtűzdelt úton Császár helyőrségbe, ahol 
egy amerikai érzés, a vadnyugat világa várt ránk a Henryx Western City 
objektumában. 
Maga a tulaj fogadott minket, akiről előszőr azt hittük, hogy jelmezben 
van, de kiderül, hogy mégsem. Miután néhány vendéget lelőtt meginvi-
tált minket egy friss szalmával bélelt hodályban, ahol gyorsan bekanalaz-
tuk az öreg mexikói által kihordott levesünket, majd meglátogattuk az 
ivót is, ami pont olyan volt, mint a filmekben. 
Lehetett inni. 

https://www.citatum.hu/szerzo/Lev_Tolsztoj
http://provertes.hu/index.php/naturparki-ertektar/legendak-tortenelmi-erdekessegek/189-csokako-vara
http://www.meranmuzeum.hu/


Kipróbáltuk a vadnyugati korszak főbb jellegzetessé-
geit. A csajokat bezártuk a börtön-szekerekbe, fel-
akasztottunk néhány hitvány gazembert a bitófára, 
majd mégis megkegyelmeztünk neki.  
Megnéztük a már old mobil besorolást kapott autó-
kat, motorokat és egyéb érdekességeket is. 
Utaztunk a vonaton, kiraboltuk a postavagont és 
mélyeket szippantottunk a friss tavaszi, lószarral és 
sűrű porral átitatott vadnyugati levegőből. 
Élveztük az életet és felidéztük Winnetou és Old 
Shatterhand korszakát a gyerekkorunkból. 
Volt, aki lovagolt, volt, aki nem. Legtöbben azért mégis az ivót választották. 
Délután átadtuk a helyünket néhány érkező friss csoportnak és elindultunk a saját wigwamunk 
felé, ahol mindenki lemosta magáról az út porát. 
Köszönjük! 
Csodálatos időben, kellemes hangulatban és élménygazdagon telt a napunk. 
 
A Csavargó Csapat Csókakőn, Csákberényen, Császáron ---- CsCsCsCsCs 
Az 5 Cs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2018. május 14-18. 

LENGYELORSZÁG  

Körutazás Lengyelországban sok érdekességgel és meglepetéssel 

Mottó: ”Sokan jönnek, mennek, de kevesen érnek el valahová” 

 
Rendesen készültünk a túrára, mindenki felvette magára a hátsó gumómentesítő párnácskákat, 
mert tudtuk, hogy rettenetesen sok időt fogunk eltölteni a buszon. 

Egy kis szerencsénk is volt, mert az eredetileg betervezett járgány egyik fontos eleme megadta 
magát és az indulásig nem lehetett megjavítani, ezért grátisz egy jó nagy busszal indultunk el a 
hosszú útra. 

Mondták is, hogy akkor így nyugodtan lehet egy kicsit több 
csomagot hozni, hely lesz rogyásig. 

Így nekem, aki ráérősen tettem-vettem a felszállásig már 
alig jutott hely, de azt kibéreltem. 

Olyan korán indultunk, hogy az már az előző napon későnek 
számított hamar kiértünk az első legfontosabb útra, az au-
tópályára és itt menet közben megalapoztuk a hangulatun-
kat. 

Utunk a Szlovák síparadicsomon keresztül vezetett, ahol 
meg is álltunk. Donovalinál eszembe jutott Vali, aki nem jö-
hetett velünk. Nosztalgiáztunk egy kicsit, mert itt tanultunk meg síelni, mély nyomokat hagyva 
a síoktató lelkében és szakmai hitében. 

Tovább buszozva megkezdődött a mindentudás guruló egyeteme, mert többen vállaltak be is-
meretterjesztő előadásokat Lengyelország történelméből, a lengyel zenéjéből, ami kicsit fel-
dobta az unalmas órákat. (Professzoraink voltak: Bobori, Tarján, Kovács és Joósz túratársak) 

Egyszer csak megérkeztünk a programunk-
ban is megjelölt első látványossághoz, ami 
nem volt más, mint Rabsztyn vára. Nem 
nagy emelkedő várt ránk és elérve a vár 
hídját meglepődve láttuk, hogy azt meg le-
rombolta valami ostromló csapat, de nem 
tudtak velünk kitolni, mert egy kerülőutat 
találva bevettük a félig lezárt várat. Itt a legsportosabb Katika volt, aki nem hazudtolta meg 
korát és frissességét, elsőként mászott fel a toronyba. Alig tudtuk követni. 

Kicsit később visszaadtuk a várat a jogos tulajdono-
sainak és a munkásoknak indultunk tova Ogrodzie-
niecbe, a következő kiszemelt vár romjaihoz. Ide 
már nem kellett olyan sokat utazni, így hát szökdé-
cselve felmentünk a várba és csodáltuk a fura alakú 
sziklákat, az esküvői fotókat készítő friss házasok 
sokaságát és kimondottan bóvli vásári hangulatot 
árasztó, nem oda illő árusok tömegét.    

A buszon megkezdtük a tesztek kitöltését is és bemelegítésképpen az 1968-as események 50 
éves évfordulójára kihegyezett kérdés özön egy kicsit elbizonytalanította a túratársakat, de Jo-
ósz útitárs felajánlása, hogy a győztes egy 50 éves tokaji aszút kap feldobta a hangulatot. A bort 



a korszakra legjobban emlékező és abban tevékenyen résztvevő Bobori urunk nyerte meg a 
többiek nagy bánatára, de hamar rájöttünk, hogy mindenki nem nyerhette meg az egy üveget. 
Így aztán sokan abban reménykednek, hogy ne legyenek túl messze, mikor felbontják a nedűt. 

Szép lassan este lett és megérkeztünk első szálláshelyünkre, Częstochowa helyőrség IBIS Hotel-
jébe és átrámoltuk a buszból azt a mérhetetlen sok csomagot, hogy legyen mit visszahordani 
reggel. 

Egy hirtelen ötlettől vezérelve a csapat sportosabb fele elsétált az alig 4 km-re lévő kegyhelyig, 
a Jasna Góra (Fényes Hegy), ami miatt a város is a lengyelek lelki fővárosa lett. 

A csapat lustább és fáradtabb része mindez másnap reggel a buszról tekintette meg. 

Lelkileg megtisztulva visszahánytuk a csomagjainkat a buszra és megkezdtük a második napun-
kat, ami szintén nem tűnt lazának.  

Megcéloztuk Malbork városát, ahol várt minket a Német Lovagrend XIII. században épített – a 
világ legnagyobb vöröstéglás – erődrend-
szere. Egy röpke 3 órás vezetett várlátogatás 
várt ránk, ami később kiderült volt vagy 4 
óra és így már nem csak az ülő, hanem az 
álló gumókkal is problémák adódtak. 

Holt fáradtan másztunk vissza a buszba és 
mielőtt bármit is kezdtünk volna magunkkal 
egy perc alatt megérkeztük a vasútállo-
másra, ami, mint kiderült a szállásunk is volt. 

Este, egy kis városi sétával mulattuk a drága időnket egy kis szökőkúti sétával elegyítve. Tarján 
és Joósz túratársunk kifigyelve a helyi szökőkút sajátosságait egymást licitálva sétáltak át a vízen 
oda-vissza és megint, de szárazok maradtak a többiek igen nagy bánatára. 

Hiába volt a sok dicséret az utazás előtt ez mégis csak egy vasútállomás volt. Reggelre sokan 
fejből mondták a lengyel menetrendet. A reggeli sem volt egy népünnepély, de minket kemény-
fából faragtak és hamar elfelejtettük a megrázkódtatásokat. 

Megkezdtük a harmadik napot. Bemelegítésképpen a mérhetetlenül sok csomagjainkat előbb 
ide-oda cipelgettük a város lakóinak nagy derültségére, majd sikerült a pilótáinkkal egyeztetni 
a találkozási pontot felhánytuk a cuccokat és elindultunk Buczyniecbe egy kicsit hajókázni a fü-
vön az un. Elblagi Csatornán. 

Hosszú rázós úton, néhány helyi lakos útbaigazí-
tásával hirtelen ott találtuk magunkat a kikötőbe 
és hajóra szálltunk, majd a hajó egy kalodába ki-
kötött és a több méteres szintkülönbséget a ka-
lodába utazva egy sínen folytattuk. Az ilyen síni 
hajózást még vagy háromszor megismételtük, és 
nagyon élvezetes volt. Az időjárás kellemes tava-
szi volt, a hajón büfé is működött. Kell ennél 
több?  

Tovább utaztunk Gdansk, a több mint ezer éves Hanza település felé. Gdansk, Sopot és Gdynia 
az un. hármasváros közül mi az első kettőben szereztünk élményeket. 



Gdansk óvárosát csoportosan, majd egy kicsit önállóan is 
megnéztük, aztán átgurultunk Sopotba és lementünk a ho-
mokos tengerpartra, ahol fényképeztünk és megosztottuk a 
homokos partot néhány dinoszaurusz méretű hattyúval, szá-
mos sirállyal és galambbal. 

A szállás felé messziről láthattuk a hajógyárat, ami komoly 
szerepet játszott a lengyel történelemben is.  

A Hotel Górski-ban hajtottuk álomra a fejünket a vacsora után 

Mire felébredtünk már a negyedik nap virradt ránk és tudtuk, 
hogy rengeteget megyünk, mert a célunk Krakkó volt, ami legalább olyan messze volt, mint az 
első napi cél. 

Mentünk is rendesen. Néha előadás, néha zenei diszkurzus (hangosítás nélkül) néha egy kis totó 
szakította félbe a csendes hortyogást. 

Még az eső is elkezdett esni, aztán zuhogni és még szerencse, hogy a busz nem ázott át. 

Este megérkeztünk Krakkó külvárosában található szállodába. Itt, dacolva esővel többen tömeg-
közlekedési eszközök igénybevételével elmentek Krakkó belvárosába, ahol nagy élményeket 
szereztek. Azok, akik a szállodában söröztek azok is. 

Az utolsó, ötödik napon már csak három programunk volt. Az egyik a közeli sóbánya, majd egy 
közeli sörgyár és végül a hazaérkezés.  

A sóbánya azért volt jó, mert ott nem esett az eső. A 
bánya Bochniaban volt. Lifttel vittek le minket a 
mélybe, ahol megsétáltattak egy kicsit, aztán vissza-
jöttünk. Mondtuk is, hogy megspórolhatták volna azt 
a hosszú alagutat, ha előbb elkezdik a bányát. 

Kicsit megpihentünk a világ egyetlen olyan földalatti 
kápolnájában, amelyet vonat szel ketté. 

Kicsit megszomjazva türelmetlenül vártuk a sörgyári capriccio programot a Brzesko-Okocimi 
Sörgyárban. 

Megérkezve a bejárathoz mindenkire ráhúztak egy papír köpenyt és egy láthatósági mellényt 
és egy kis túlélési gyakorlat keretében 40 percet álltunk és hallgattuk a nyugdíjas sörfőző mo-
nológját. 

Aztán átmentünk az üzembe és megint csak álltunk egy darabig, és nehogy elgémberedjenek a 
végtagjaink átsétáltunk a kerítés mentén a gyár másik végébe egy kis palackozást nézni, aztán 
vissza. 

Nagy kegyesen meghívtak minket egy kostolóra, ahol ittunk egy kis langyos sört, de nekünk így 
is jó. 

Ajándék sört nem adtak. 

Hát végül is egy sörgyár volt, de már voltunk jobb helyen is. 

Az eredeti programhoz képest néhány perces (1.5 óra) késéssel megérkeztünk az indulási he-
lyünkre és szétoszlott a csapat. 



Összegezve – a néhány negatívnak tűnő megfogalmazás ellenére – tökéletes és fárasztó prog-
ramot hajtottunk végre, de erről szóljon Ocsovai túratárs köszönő levele az utazás szervezőjé-
hez. 

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

Kedves Jolanta! 

Engedd meg,hogy a  "Csapatom",  és a magam  nevében  köszönetet mondjak a 2018.05.14-
18.-a között Lengyelországban lezajlott  túránk színvonalas, sikeres előkészítéséért és leveze-
téséért. 

A 2.291 km-es  út során nagyon szép és érdekes vidékeket járhattunk be. Felejthetetlen élmé-
nyekkel és sok új ismerettel lettünk gazdagabbak az általad vezetett 5 napos kiránduláson. Ha-
tékony közreműködéseddel tovább erősödött szívünkben a barátság  szülőhazád, Lengyelor-
szág és népe iránt. 

Ismét, immár második  alkalommal bizonyosodott be, hogy jól döntöttünk, amikor Téged kér-
tünk fel a túra lebonyolítására. Úgy vélem, hogy az együttműködésünk gördülékeny és problé-
mamentes volt az út során és ismét sok szakmai tudást "leshettem" el Tőled! 

Remélem és bízom benne, hogy a lehetőségek függvényében mielőbb ismét közös túrát szer-
vezhetünk a "Csavargó Csapat" részére. 

Engedd meg, hogy egy kis versrészlettel is megköszönhessem munkádat: 

 "Csak az a szép, mit másnak megmutattál, 
Csak azt tudod, mit másnak tanítottál, 
Csak az a tied, mit másnak odaadtál, 
És nem fázol, ha van, kit betakarjál." 

Barátsággal: a "Csavargó Csapat", a feleségem Zsuzsa és a magam nevében  

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

KÖSZÖNJÜK! 

 

És akkor álljon itt a Tisztaszívű, rovot múltú Tarján úr KETTŐ kis szösszenete, aminek a fele 

sem igaz, de legalább hangulatos. 

 

Az egyik álhír a másik is, de az egy engesztelés is egyben 

 

1./ Vali néni Tatán van 
 

Kedves olvasó. A cím a „Lenin Finnországban” című festményről szóló viccel van összefüg-

gésben, de a szösszenet valójában Ló bácsi lengyelországi viselt dolgairól fog szólni. A vicc – 

ha valaki nem ismerné – így szól: 

A szovjet festőművészeknek versenyt írnak ki "Lenin Finnországban" címmel. Számtalan gyö-

nyörű pályamű érkezik, melyek legtöbbje hófödte tájakon mutatja az ülő, álló, vagy gondolkozó 

Lenint, esetleg az ezernyi finn tó egyikénél horgászva ábrázolja. Utolsóként egy fiatal festő képe 

marad, mely megdöbbenti a zsűritagokat: a képen egy Kreml-beli hálószoba látható, Dzser-

zinszki elvtárs és Krupszkaja elvtársnő éppen szeretkeznek.  

- Na, de ember, hát hol van Lenin?   

- Lenin? Finnországban! 



 

Midőn megérkeztünk a kiindulási ponthoz, rögtön feltűnt, hogy Ló bácsi rég nem látott jó kedv-

vel fecserészik a csoport – mindenek előtt női – tagjaival. Meg is jegyeztem, rég’ nem láttalak 

ily’ vidámnak főnök. Mire Ő: Vali néni Tatán van… 

Hát én csak hüledeztem, de akkor még nem tudtam, hogy lesz ez még így sem. A buszban 

először mellénk ült, de aztán inkább egy hölgykoszorú közepébe helyezte át a székhelyét. Ér-

dekes módon innen később olyan szófoszlányok, mondattöredékek hallatszottak a szájából, 

minthogy; „engem itt szivatnak.” 

Aztán eljött az első este. A szállodában – láss csodát – egyedül neki nem működött az ajtót 

nyitó kártyája, ezért Liza – a rókalány, és recepciós – segítségére szorult… 

Ennek ürügyén többször is szobára mentek, és addig huzigálták, amíg jó nem lett. A részeletek 

sajnos nem ismertek, mert az összes megbízható szemtanút elküldte a Jasna Gorara megnézni 

a szent helyet. Ő pedig ellenőrizetlenül maradt a szent helyett. 

A második nap sem telt jobban. Akkor még csak ámultunk, hogy tényleg egy pályaudvaron 

lakunk. Ló bácsi persze egyedül egy színes, szélesvásznú nagy ágyas szobában.  És láss csodát, 

addig kavarodott a helyzet, míg a „női szoba” vele szembe került, pedig volt az előtte arrébb is. 

A kis kéjlak egyébként pont a peronra nézett, mint ahogy Ló bácsi is. Hogy mi történt? Ne 

legyünk már naivok. Emlékezzünk csak a „Szigorúan ellenőrzött vonatok” című film bélyegzős 

jelenetére. (Igaz, ez csehszlovák film volt, de nem ez a lényeg.) 

Gdansk viszonylag rendben lement. Krakkóban aztán eljött Szodoma és Gomora. A szállásra 

megérkezett gyerekcsoport tagjait először megrémisztette és kikergette a liftből. Ugyanakkor 

arra hivatkozva, hogy elfelejtette a szobaszámát, kiskorú gyerekek ajtaját rángatta, de azok sze-

rencsére elbarikádozták magukat. 

Amikor már azt gondoltuk, mindent láttunk, a bochniai bányában volt egy kis jelenet, amit csak 

a JÓSZeműek vettek észre. Az egyik teremben békésen legelésző kanca – midőn meglátta ló 

bácsit – pajkosan kikacsintott rá, aki ezt viszonozta. Ez még nekem sem tűnt föl, de a JÓSZe-

rencse mellém állt, és egy túratársunk, névtelenséget kérve, ha nem is ezekkel a szavakkal, de 

jelezte nekem az esetet. 

 

Hogy mi ebben a közös? Hát az, hogy közben Vali néni Tatán….. 

 

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

 

2./ A főnök Lengyelországban  

 

Kedves olvasó. Egyszerűen le a kalappal a Főnök előtt, aki annak ellenére próbálta jól érezni 

magát a lengyelországi úton, hogy Vali nem volt ott.  

Midőn megérkeztünk a kiindulási ponthoz, rögtön feltűnt, hogy Ló bácsi mily’ melankólikus.  

Meg is kérdeztem, miért vagy ilyen bánatos? Mire Ő: Vali néni Tatán van… 

A buszban először mellénk ült, de aztán inkább a magányt választotta.  Napokig a hangját sem 

hallottuk. Aztán eljött az első este. A szállodában rádásul egyedül neki nem működött az ajtót 

nyitó kártyája, ezért Liza – a recepciós – adott neki egy másikat. Még Jasna Gorara sem jött el 

megnézni a szent helyet. Inkább a szállodában maradt, mint egy szent. 

A második nap sem telt jobban. Akkor még csak ámultunk, hogy tényleg egy pályaudvaron 

lakunk. A Főnök persze egyedül egy kopott szobában, ami a peronra nézett. Szegény, aludni 



sem tudott a vonatok közelsége, és Vali távolsága miatt. Krakkóban is inkább söröztünk egy 

picit, bár sok komisz kölyök érkezett a szállodába. De a Főnök abszolút udvariasan viselkedett 

velük még akkor is, amikor elfoglalták a liftet. 

A bochniai bányában egyes JÓSZeműek azt állították, hogy az egyik teremben kivetített béké-

sen legelésző ló hasonlít a Főnökre, de ilyet mondani nagyon csúnya dolog. A szemtanú is 

inkább volt elfogult - ekkor már 8 pontot vontunk le tőle a Főnök engedélyével – mint JÓSZán-

dékú. 

Hát, így tengette napjait a Főnök, amíg Vali néni Tatán volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018. szeptember 22. 

FELVIDÉK  

A Szlovák-karszt szépségeinek, érdekességeinek megismerése 

Mottó: ”Tudni kell ellenállni a régi beidegződéseinknek, hogy új úton indulhassunk el!” / Brandon Sanderson 

 

Végre elérkezett az őszi kirándulási szezon ideje. 

A kitűzött időre még a nyár is elmúlt, így aztán kezdtünk visszaszokni a szokásos esős időjárásra, 
ami számos túránkon elkísért, mint egy kisértet. 

Hihetetlen korán keltünk és már hat óra előtt indulásra készen álltunk, aztán ültünk a buszba, 
mert sietni kellett. A sietés oka az volt, hogy borzasztóan messze kellett menni és nem akartunk 
késni. 

Az első pihenő helyén felköszöntöttük a születésnapjukat ünneplő túratársakat és a mi Gyulán 
unokáját is és mentünk tovább. 

Az út a szokásos módon telt. Egy kis tájékoztatás, egy kis kínálgatás, majd kiültettük Vali nénit 
az első sorba, hogy meséljen már egy kicsit merre és minek gyalogolt az El Camino túrán.  

Bár Vali néni 45 perces beszédhez szokott hozzá, nekem is szokatlan módon csak 10 percig 
beszélt a nagy útról. A beszámoló eredményeként sokan kedvet kaptak a túrára, de gyorsan el 
is felejtették. 

Később kitöltöttünk egy 21 pontos kérdőívet (más néven szellemi totó) és többen nagy megle-
petésre csokit nyertek, még én is, bár a dicsőséget meg kellett osztani más okos túratársakkal. 

Meg a csokit is. 

Kassa határában felrángattuk a buszra a már ko-
rábbról is ismert idegenvezetőnket és meg sem áll-
tunk csak Jászón a cseppkőbarlang közelében.  

A barlangot a Bódva és a Tapolca folyó vájta ki, de 
egy átjárót én is kiszélesítetten a fejemmel. 

A nagyon szigorú barlangvezető néni komolyan 
megfenyegetett minket, hogy akit fényképezésen 
rajtakap minimum a guillotine lesz a leghumánu-
sabb büntetés.  

Így aztán életünket és vérünket nem kímélve, mintegy underground módon tudtunk csak né-
hány képet elkattintani underground.  

A beigért 19 fajta denevérből csak 1 darab lógott a 
barlang mennyezetén, de szerintem az is már rég 
odaszáradt a mennyezetre, vagy a többiek felejtet-
tek el szólni neki, mikor kirepültek. 

Addig-addig mentünk le és fel a lépcsőkön, aztán 
megint, hogy egyszer csak kiérkeztünk a bejárattól 
jóval magasabban lévő kijárathoz az erdőben, 
ahonnan lassan leereszkedtünk a buszhoz.  

A buszon, miután kényelembe helyeztük magun-
kat már ki is kellett szállni, mert megérkeztük Szlovákia legértékesebb szakrális emlékének a 

https://www.citatum.hu/szerzo/Brandon_Sanderson


Könyves Kálmán által alapított, barokk stílusú 
Jászói Premontrei Apátságnak a kerítéséhez. Itt 
egy rést vágtunk magunknak és behatoltuk az 
Apátságba. 

Megtekintettük a templomot, a kolostort és a fran-
cia kertet. Ahogy kiléptünk a kertbe ráerősített az 
eső és többen eláztak. Külsőleg. (Ezt Tarján Pista 
kedvéért tettem hozzá, mert biztosan félreértette)  

Mielőtt elindultunk volna a következő programunk 
helyére a Szádelő-szurdokhoz, egy demokratikus szavazás keretében úgy döntött a csapat, hogy 
az eső és kedvezőtlen időjárás miatt ezt most kihagyjuk, majd újra terveztük a túrát és elindul-
tunk Kassára. 

Kassán, mondhatni verőfényes idő volt, de nem bántuk meg. 

Idegenvezetőnk tanácsára, Ocsó jóváhagyásával meglátogattuk Rodostó házat. 

A ház annak a háznak az utánzata, ahol 1720 és 1735 között a Nagyságos Fejedelem volt szám-
űzetésben.  

A ház felépítésének gondolata 1904-ben merült fel először, amikor a magyar országgyűlés tö-
rölte, I. Ferenc József király támogatásával a 1715. évi 49. tc. 2. és 3. §-ait, amellyel rehabilitálták 
a fejedelmet és bujdosó társait. Ennek értelmében megszervezték a szabadságharcosok ham-
vainak hazaszállítását és ekkor határozták el a rodostói ebédlőház berendezésének átszállítását 
is Kassára, hogy a már tervbe vett rodostói ház 
másolatának felépítése után azt ott felhasznál-
hassák.  

Izgalmas és kalandos események után végül is a 
ház 1991-ben nyitotta meg a kapuit. 

Az udvaron 2006-ban állították fel a Nagyságos 
Fejedelem szobrát, ami egy Braziliából származó 
márványtömbön áll. 

A Rodostó-ház után egy kis sétát tettünk Kassán, 
ami a 2014. évi túránktól eltérően nem zuhogó esőben történt, így sokkal többet láttunk és 
tapasztaltunk. 

A séta végére elérkeztünk a buszra szállás terepszakaszára, ahol fel is ugráltunk rá és rövid pi-
henő beiktatásával estére Budapestre értünk. 

KÖSZÖNJÜK A TÚRÁT! 

 

 

 

 

 

 

 



2018. október 27. 

Zselic vidék és Kaposvár  
Mottó: ”Az utazás az én drogom. A függőséget csak kezelni lehet, kigyógyulni belőle sosem!" 
Kordos Szabolcs 

 

Egy gyönyörű őszi napot választottunk a kirándulásra. Eső nem esett és hideg sem volt. 

A már jól begyakorolt szisztéma szerint reggel 7-re teli lett a busz és becéloztuk a Zselic vidék 
egyik kedvelt kiránduló helyét a Deseda tavat. 

Na persze, amíg oda elértünk, addig is meg-
megálltunk fésülködni és a buszon is mulattuk 
az időt, hol bekínálással, hol tréfás vetélkedő-
vel. Na, mondjuk sokat nem röhögtünk rajta, in-
kább csak bosszankodtunk, amikor sikerült fe-
lülni a legegyszerűbb kérdéseknek is. 

Egyszer csak felszállt a buszunkra Ivanics Henri-
ett, aki a továbbiakban házigazdánk lett és na-
gyon sok érdekességet mesélt a környékről. 

A Deseda tavat, csak a legőrültebbek gondol-
ták, hogy körbe sétáljuk, de mi nem voltunk 
azok. Így csak átmentünk egy szigetre egy olyan 
hídon, amin a legbátrabb partizánok sem mertek 
volna átkelni, csak biztosítással. 

A szigeten megcsodáltuk az ősz csodálatos szí-
neit és Pap Katit és Zsiga bá-t, akik hátrafelé 
menet tették meg az utat. (Lsd. kép)  

Miután jól kisétáltuk magunkat feltornásztuk 
magunkat Gyula bá mögé a buszra és meg sem 
álltunk Kaposvár közepéig. 

A kissé szűk pláza parkolóból a plázán és egy 
aluljárón keresztül hirtelen Kaposvár belváro-
sában találtuk magunkat. A sétáló utcák igazán 
hangulatosak voltak és ittuk Henriett minden 
szavát, bár egyesek mást ittak volna. 

Még a Városháza épületében is jól körülnéztünk, így aztán alig maradt egy kis idő megtapasz-
talni a helyőrség egyéb becsületsüllyesztőit, de azért sikerült. 

 

 

 

 

 

 



A megbeszélt időben kigurultunk a busszal és Ocsó szerint pár perc (szerintünk, pár félóra) uta-
zás után rendben megérkeztünk a Zselici Csillagparkba, ami a magyar viszonyokhoz képest fény-
évre volt mindenféle lakott településtől. 

Itt nagy szeretettel köszöntöttek a tárlatvezetők és néhány millió büdös katica. 

A csillagvizsgálóban a távcsövön kívül mindent megmutattak. Így megismertük a helyi élővilá-
got, majd űrből jött kicsinyke kis ufókat (meteorit és holdkőzet darabokat) 

A program végén pedig egy mini planetáriumban próbálták megmutatni nekünk a világegyetem 
keletkezését és elmúlását. Néhányan azt sajnáltuk, hogy a naprendszerrel együtt a sör is eltűnik, 
vagy átalakul, de a többség, halk és ütemes hortyogással pihente ki a nap fáradalmait. 

 

 

Jól sikerült az évutolsó előtti túrája, a következő az évzáró lesz. 

Köszönjük a szervezést és a lehetőséget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018. december 09. 

Évzáró, Télköszöntő, Mikulás-túra 
(Gyöngyös, Galyatető, Farkasmályi) 

 

Kedves túratársak, barátaim! 

A mikulás-túránk során összefoglaltuk és lezártuk a 2018-s 'csavargó' évünket. 

A velünk túrázók összlétszáma kb. 2000 fő volt. A 7 programunkon 17 napot tölthettünk el kö-
zösen és kb. 5500 km-t tettünk meg itthon és külföldön. 

A szakosztály-gyűlésen (évadzáró kirándulás) nem minden társunk tudott megjelenni, ezért rö-
viden szeretném összefoglalni az ott történteket: 

1./ A "regélők" élvezetesen és színesen megelevenítették az év túráit. 

2./ Az egyesületi alapszabályunknak megfelelően döntöttünk, hogy Korim Éva és Korim Károly 
2019.03.31-től a csavargó csapat tiszteletbeli  tagjai lesznek. (a 2018. évi befizetett tagdíjuk, a 
fenti időpontig érvényes és rendes tagsági viszonyt biztosít számukra) 

3./ Éva és Károly, a több mint egy évtizedes  eredményes munkájuk elismeréseként, egyesületi 
ajándéktárgyat  vettek át, a jelenlévők vastapsa közepette. 

4./ Két, új tag felvételére is sor került. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm, Tóth Gyuláné dr. 
Noszály Máriát  és Tóth Gyulát a 'csavargó csapatunkban'!  

5./ Szerény ajándék átadásával köszöntük meg Pap Katika több éves azon munkáját, hogy az év 
végi túrákon  saját készítésű ajándékokkal lepi meg a szakosztályunk tagjait. 

6./ A 2019.01.19-i egyesületi közgyűlésre megválasztottuk 4 fős küldöttjeinket. Kucsma Marcsi 
és András, valamint Godó Marika és László  képviseli majd szakosztályunkat.  

Köszönöm azon személyek munkáját, akik 2018-ban különböző módon és formában segítették 
a túrák sikeres megszervezését és lebonyolítását. 

Külön elismerés illeti a programjainkat szép és látványos videókkal és képekkel megörökítő tag-
társaink munkáját. 

Néhány szó a 2019-es túraévről: 

- A részletes programjavaslat kidolgozása folyamatban van, amint elkészült közzé teszem. (vá-
rok további javaslatokat is!) 

- A következő évben is megmarad a lazább  túra jelleg. (tea-délutánokat és traccs partikat, 
majd  csak 90 év felett veszünk terveink soraiba) 

- Ismerünk, szeretünk és szolgálunk is Magyarország programunk jegyében folytatjuk a megyék 
és nemzeti parkjaink, természetvédelmi területeink  bejárását. 

- A sítábor 2019 7 fő résztvevővel is megtartásra kerül. 

- A 2019. évi tervek realizálásához kellő alapot biztosít a szakosztályunk jó anyagi helyzete is. Az 
évet mindösszesen 442.845 ft maradvánnyal zártuk. 

Kedves Túratársak, Barátaim! 

Mindenkinek kívánok Boldog és Békés Karácsonyt, a következő évre pedig jó egészséget, sok 
sikert az élet dolgaiban! 

Barátsággal! 


