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1./ Téli tábor Ausztriában 
Lungaui sírégió, Mauterndorf  
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Nem hinném, hogy bárki is belekóstolt volna az igazi életbe, amíg nem volt síléc a lábán. 
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Ha csak másodszorra is, de sikerült kijutnom a csapattal Ausztriába. Az első meglepetés a gyü-

lekező helyen – Remeteségi pihenő parkolója – ért, ahol nem más ücsörgött az autójában, mint 

Veszelka, személyesen. Miután röviden (08.10-től 08.46-ig) összefoglalta, hogy anno miként 

nyeste szét a száját, stb. részeit a síléc, elmondta, hogy igazából Pintér Lacira vár, mert Laci 

hozza a paci balzsamját. Így, ha áttételesen is, de Elnök Úr is bekerült a csapatba, amelynek 

főleg az utolsó napokban rendkívül hasznos tagja volt. Ekkor került ugyanis elő leggyakrabban 

a róla (is) elnevezett balzsam.  

Sima utunk volt, a konvojt Ocsó vezette fel. Ugyanakkor egy olyan trükköt mutatott be az au-

tópályán, amin azóta is csodálkozom. Az első helyről ugyanis észrevétlenül mögém került, ho-

lott én zártam a sort. Már mondtam is életem párjának, milyen figyelmesen jelzi a Főnök, hogy 

ezen a helyen kell letérni, de kiderült, hogy csak elnézte a lejárót, és így került a csapat oldalába. 

Jó ütemben érkeztünk a szálláshoz, ahol a kedves házi mami fogadott minket. Nagyon kedélye-

sen mondott valamit, de a tájszólása és a hiányzó fogsora miatt elég sok dolog kimaradt. Az 

elején tisztáztuk, hogy a 8 főnek készen vannak a szobái. Ekkor kérdeztem rá Szabó Joe elhe-

lyezésére. Elég értetlenül nézett, és váltig bizonygatta, hogy a 8 fő szállása van rendben. Hiába 

mutattam fel eredetben Józsit, váltig bizonygatta, hogy Szabóéknak nincs szoba foglalva. Végül 

az írásos megrendelő segített, amin – és később a számlán is – névként ennyi szerepelt; „Jó-

zsef”. Így már minden(ki) a helyére került.  

Hogy kissé megjárassuk a lábunkat, tettünk egy rövid sétát a tőlünk nem messze lévő központ-

ban. Ekkor derült ki, hogy itt nem csak én nem voltam még, de a többiek sem, így magamnak 

tudtam be azt a sikert, hogy a csoport tagjai megtudták, hová járnak évek óta. Mindenki rácso-

dálkozhatott a falucska házaira, éttermeire, templomára és a várra. Én balga azt hittem, hogy 

ezzel a nap nehezén túl vagyunk, de nem. Ekkor kezdődött egy igen magasröptű, és igen hosz-

szadalmas polemizálás a síelni tervezők között arról, hogy milyen bérletet vegyenek. (Hány 

napos, hány pályára érvényes, stb.) Legyen az elég, hogy a variációk száma közelített a végte-

lenhez. Amikor már-már konszenzus alakult ki, akkor megint jött egy régi/új felvetés. Ezek a 

mondatok általában a „de, mi lesz ha” bevezetővel indultak. Tekintettel arra, hogy nem értettem 

pontosan miről beszélnek, és nem is érdekelt, nyugovóra tértem. 



Másnap reggel a síelők gyorsan elhúztak, gondolom, nehogy kihűljön a hó. Mi kissé később 

eredtünk nyomukba. Verbálisan aktív dolog lehet ez a síelés, mert amikor odaértünk, akkor 

éppen arról beszélgettek, hogy melyik pálya milyen minőségű, vagy valami ilyesmi. Szerintem 

ez nekem is menne. Mármint, hogy beszéljek a pályákról. Közben az is kiderült, hogy Pintér 

Laci izgalmi állapotban színtévesztő, ugyanis a fekete pályát (később is) más színűnek látta, és 

örömmel csábította erre a többieket is, akik később – felismerve a helyzetet – kissé lefehéredtek. 

Viszont így olyan is „felavatódott”, mondhatni elvesztette a szüzességét, aki magától biztos 

valamilyen divatosabb színű pályán jött volna le.   

Maga a síelés nem nagy kunszt. A nagyobb része az előzetes dumából, a közbeni ácsorgásból 

és az utólagos mesélésből áll. Az esti beszámolókat hallva, utólag is elnézést kérek az összes 

horgász barátomtól, akiket azzal gyanúsítottam eddig, hogy füllentenek. Meg kell állapítanom, 

sehol nincsenek a síelőkhöz képest. Kétszer kontrolláltuk a sporttársakat. Egyszer Obertau-

ernben, ahonnan kemény ám a lesiklás. Fel is csatoltak, majd lejjebb ereszkedtek a 78 méterre 

lévő vendéglőig, mondván, pisilni kell. Hát ez nekem is ment volna, illetve ment is, csak léc 

nélkül. Máskor megleptük őket egy másik pályánál, de hiába vártunk. „Kiderült”, hogy éppen 

akkor nem balról, hanem jobbról csúsztak. Esténként aztán fény derült arra is, hogy az átlagse-

besség 107,6 km/h volt, és mindenki több sok tíz kilométert síelt. Már vártam, mikor újságolják, 

hogy valaki felcsúszott a fekete pályán, de kiderült, hogy ehhez hasonló is történt, csak ara-

szolva. Szóval jó sport ez, főleg ha van hallgatóság.  

A csapat ortodox része – ha már természetjáró szakosztály – ragaszkodott a túrázáshoz, Sok 

szép helyet jártunk be Salzburgtól kezdve Hallstatton át a különböző kis falucskákig és hegy-

csúcsokig. Összesen 1500 kilométert autóztunk. Túrázókhoz méltóan meghódítottuk azokat a 

magaslatokat ahová felvonó vagy ilyesmi közlekedett, betértünk az éppen nyitva tartó műem-

lékekbe és vendéglátó ipari egységekbe, napoztunk a hütték padjain. Megettük, amit megkíván-

tunk, és bevásároltunk az egyébként már érkezésünkkor zárva lévő sörgyári shopban (is). A 

turista előtt nincs akadály… 

Esténként aztán összejött a két különítmény.  

Ocsó előre kijelentette, hogy nem tervezünk közös főzést. Nem is terveztünk, de a lányok azért 

összedobtak egy párszor egy kis lelket melengető nagy fazéknyi levest, előkerültek a rövid és 

a hosszabb italok, meg az otthoni étkek, amik külön-külön is feldobták az amúgy sem letargikus 

hangulatot. Igazából ekkor értesültünk a síelők aznapi teljesítményeiről, és terveztük meg a két 

csapat a másnapi programjait.  

Figyelem!  

Ocsónak megmutattam a szösszenet tervezetet, aki a lelkemre kötötte, hogy az alábbiakat rá 

hivatkozva mindenképpen tudassam a tagsággal. Szóval,  

„a lányok remekül síeltek. (Zsuzsa, Anna és Tünde) Naponta 25-35 km-t síeltek. Lesiklottak az 

Ainek 2.200 méter magas csúcsáról az A-1 pályán (6 km hosszú és közben 1050 métert lejt), a 

Speiereck 2411 méter magas tetejéről, és az Obertauern 2381 méter magasan lévő Zeh-

nerkarspitzéről. Képesek immáron bármely színű pályáról lesiklani! Szép volt lányok!!!! „ (Idé-

zet vége.) 

Mindehhez még annyit, hogy ezeken a csúcsokon mi is jártunk, és sokkal hamarabb értünk le, 

mint a síelők. Plusz több „A” jelű pályán is voltunk nem csak az A-1-en, de ne vitassuk el az 

eredményeiket. Tegyük hozzá, szinte végig nagyon klassz volt az idő, ami a síelőknek is jól 

jött. Így – a bérlet maximális kihasználása mellett – minden egyes nap tudtak csúszkálni, amire 

elmondásuk szerint eddig nem volt példa. Igaz, eddig én sem voltam velük. 

Összességében nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük Jánosnak a szervezést.  

A tiszta szívű és lelkű. 



Zarándokutam Izraelben 

Hutásné Kovács Irma élményei 
Mottó: 
"Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet." 
/Bethlen Gábor/ 

 

A mi Irmánk a síelőkkel szinte azonos időben Izraelbe volt egy zarándokúton. (2019.02.24-28) 
Irma élete nagy vágya és álma teljesült ezzel az úttal. 
Nézzük meg mit is írt róla. 
    

Wizz-Aire géppel mentünk - ekkor ért az első  meglepetés - a fiam szólt bele a mikrofonba és a többi 
utas mellett  külön köszöntött minket. 

 

Tel Aviv felhőkarcolói és csodálatos  tengerpart-
jának megcsodálása után Yafo-ban sétáltunk. 

Jaffa nevét már  ókori egyiptomi levelek is emlí-
tik i.e. 1470-ből. Mielőtt Tiberiasban  elfoglaltuk 

volna a szállodánkat Carmel bazárjában csorgat-

tuk a  nyálunkat a szebbnél szebb gyümölcs és 
zöldégstandokon. A szállodánk a  Tiberias-tóra 

nézett, volt aki még a napfelkeltében is gyönyör-
ködött. 

 

Tiberiasból  Akkó felé vettük az irányt. Itt is röpködtek a Kr. előtti évszámok és  sorakoztak az itt élő 
népcsoportok, uralkodók nevei. A híres  kegyetlenkedéseiről és óriási építkezéseiről híres oszmán pasa 

itt  győzte le Napóleont és állította meg menetelését Ázsia felé. 
 

Haifa  gyönyörű város a Földközi tenger partján, természetesen  történelme a  bibliai időkig nyúlik visz-
sza. Haifa a bahái hitűek központja a világon. A  Karmel hegyen 19 teraszon mesebeli függőkertekben 

gyönyörködhettünk. 

 
Caesarea  tipikus római kori város templomokkal, középületekkel, fürdőkkel,  amfiteátrummal. Az egész 

nemzeti park megérdemelt volna egy egész napot! 
 

Jeruzsálemben  töltöttünk 3 éjszakát. Az ablakunkból láttuk a Hárfa hidat, amit az  1-es (és egyetlen) 

villamosnak építettek. Este gyönyörű színjáték  keltette azt a hatást, mintha valaki egy óriás hárfán 
játszana! 

 
Másnap  reggel megpróbáltunk kievickélni a csúcsforgalomból és mielőbb  Betlehembe érni. Itt meg-

néztük a Születés templomát, amit mind a  keresztények, mind a muszlimok szentként tisztelnek. In-
nét  visszajöttünk Jeruzsálembe. Felmentünk az Olajfák hegyére, ahol az  evangéliumok szerint Jézus 

tanított vagy pihent. Az Olajfák  hegyéről gyalog jöttünk le a Gecsemáné Kertbe. A domboldalon hatal-

mas  zsidó temető van, ahol ősöreg olajfák vannak. Korukat nem lehet  meghatározni, mert nincsenek 
évgyűrűi. Ha egy vagy több ág elhal, új  hajtás nő 

rajta. 
 

Aztán elmentünk a siratófalhoz. Fallal elvá-

lasztva  siratják a nők és a férfiak az i.sz. 70-ben 
lerombolt várost és templomot. Valaki folyamato-

san olvassa a Koránt. 
 

A  következő éjszka és nappal özönvíz-szerű eső 

eset, ezért elhagytuk  Jeruzsálemet. A csoportból 
sokak vágya volt a Holt tengerben fürdés, de  az 

idegenvezető félt, hogy az átfolyások miatti két út-
lezárás közé  szorulunk és várhatjuk a jóidőt a 

buszban. De mi mindenáron menni  akartunk, így 



volt szerencsénk látni a Jordán folyót, ahol  jelenlétünkben is kereszteltek embereket. Ennyi idő éppen 

elég volt  ahhoz, hogy túrista-vezetőnk (Tőled tanultam Józsi!) jó híreket kapjon  az időjárásról! 
 

A rövid fürdés után Massadába utaztunk. A kb. 400 méter  magas fennsíkra lanovkával mentünk fel, 
körben várfal van, ami 1,3 km  hosszú és 3,7 m 

vastag. Belül laktanyák, fegyverraktárak, palota 

fürdők  és több ciszterna van. Heródes azért 
építtette, hogy egy felkelés esetén  legyen hova 

menekülnie. 
 

Visszatérve Jeruzsálembe még mindig szakadt 

az eső, sőt másnap egész nap is.  
 

A  Via Dolorosán azért végigmentünk aminek 
utolsó a 3 stációja és a Szent  Sír templomban 

van. Benne látható a Golgota kápolna Krisz-
tus  eltemettetésének és feltámadásának helye. 

A IV. sz. óta zarándokhely. 

 
 

Üdv Mindenkinek: Irma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2./ A GERECSE Kapuja 
Tatabánya, Kő hegy, Szelim barlang, Turul 
Mottó: 

„Banerium quoque regis Ethelae, quod proprio scuto gestare consueverat, similitudinem avis habebat, quae 

hungarice turul dicitur, in capite cum corona” 

„Etele király címerén is, melyet tulajdon pajzsán szokott volt hordani, koronás fejű madár volt ábrázolva, melyet 

magyarul turulnak hívnak” 
 

Végre tavasz lett. Eső nem esett, az idő kellemes és napsütéses volt. 

Idei első közös kirándulásunk a Gerecse szívébe vezetett, Tatabányára. Nem is olyan régen épült 
a Gerecse Kapuja látogató központ, ezzel együtt elkészült egy sétány, kicsit parkosítottak és így 
egy igen népszerű kirándulóhely lett a Tatabánya mellett emelkedő 369 m magas Csúcsos hegy. 

Szűkre szabott parkoló miatt egyeseknek – akik későn érkeznek – egy rendes gyalogos kirándu-
lással kezdődhet a napjuk, mire felérnek a látnivalókig. 

De mi éberek voltunk és időben lecsaptunk a még üres parkolóhelyekre. 

A csapat egyik fele a szokásos módon busszal érkezett, melyet a mi gyulánk vezetett. Ismerve a 
csapatot biztos előkerült már néhány flaska, mire kiértek az autópályára, de ezt úgy is letagad-
ják. 

Kimondottan sokan érkeztek autóval, vagy vonattal, hiszen pont útba esett a túra helye. 

Csak egy, azaz egy fő Vali néni gondolta úgy, hogy gyalog közelíti meg a találkozóhelyet, a Turul 
parkolót. Ezért már jó korán elindult, de időben odaért és fogadta a hitetlen túratársak csodá-
latát és üdvözletét.  

A tervezett időre mindenki összejött gyalog, vo-
nattal, autóval és busszal és gyorsan megköszön-
töttük a születésnapos túratársainkat, újabb flas-
kák feláldozásával. 

A rövid ünnepség után engem előre küldtek, hogy 
mutassam az utat a Ranzinger Vincéről elnevezett 
sétányon a szintén róla elnevezett kilátó felé, ami 
már a Kő-hegyen volt. 

Ranzinger Vincéről tudni kell, hogy egy kiváló 
bányászmérnök volt. Osztrák származású, aki az oklevelét 1882-ben szerezte. Jelentős érdemeket 
szerzett az esztergomi, de különösen a tatai szénmedence kifejlesztésében. Magyarországon első-
ként vezette be az iszaptömedékelést a vastag szénrétegek lefejtéséhez. A kilátó eredetileg az úgy-
nevezett XII-es akna felvonójából alakították ki, magassága 30 m 

A csapat hosszan elnyúló menetet kialakítva (elől én) lassú, de kitartó tempó-
ban sétált el a kilátóig. A kilátó elég masszív szerkezetnek tűnt, úgyhogy egyes 
túratársak vették a bátorságot és felmásztak rá. Cirka 30 m-es magasságból 
viszont gyönyörű látkép tárult a pihegő turisták szeme elé.  

 

 

 

 

 



Az enyhe emelkedő és a növekvő hőmérséklet 
miatt gyöngyöző homlokunk szárítása érdeké-
ben megcéloztuk a Szelim barlangot, vagy 
egyesek szerint lyukat. A séta már lefelé, egy 
árnyat adó rejtekerdőben vezetett egészen a 
barlangig, ahol meglepődve tapasztaltuk, 
hogy holmi filmfelvétel miatt nem lehet be-
menni. Így aztán csak fényképeken tudtuk élvezni a barlang látványát. 

Amit a Szelim barlangról tudni kell: A Szelim-lyuk fokozottan védett barlang. Jelentős régészeti 
lelőhely, amelyhez sok középkori történet fűződik. A Gerecse hat fokozottan védett barlangja 
közül az egyik. A kő-hegy peremén, a Kő-hegy meredek, nyugati oldalának a sziklafalában talál-
ható. Tengerszint feletti magassága 289 méter 

Négy bejárata és két mennyezeti felszakadása van. A barlang egy 45 méter hosszú, eleinte 25–
27 méter széles, beljebb 10–12 méter széles, néhány helyen 12–14 méter magas, nyugat–kelet 
irányban elnyúló teremből áll. A terem teteje két helyen nyílik a felszínre.  

Többen egy kicsit mérgesek voltak, mert hiszen ezért jöttünk ide. De nem sokáig bosszankod-
tunk. Onnan már egy pár perc és odaértünk a Turul szoborhoz, ami tényleg egy impozáns lát-
vány közelről. 

Amit a Turul szoborról tudni illik: Európa legnagyobb bronzmadara. Ki-
terjesztett szárnya 14 méter, karmaiban az Árpád-kard 14 méter hosz-
szú. A szobor Árpád honfoglaló magyarjainak a bánhidai síkon 907-
ben Szvatopluk morva fejedelem fölött aratott győzelmére emlékeztet. 
Érdekesség, hogy az 1896-os Milleniumi ünnepségek idején épült 7 ki-
emelt jelentőségű emlékmű egyike. Készítője Donáth Gyula. Ő készí-
tette a budapesti Várnegyedben található 6 m magas turul-szobrot is 
1905-ben. 

Egy kis pihenőt tartva korgó gyomrunk erőteljes hívására elindultunk a tatai tekepályára, ahol 
már finom csülkös babgulyással várt minket Gyuri, a babgulyások mestere.  

Igen kellemes környezetben, kint a ré-
ten a ház előtt terítettek meg nekünk. A 
meghirdetett pogácsa és sütisütő moz-
galomban részt vevők hamar kipakolták 
a hozott elemózsiát, így aztán még a gu-
lyás előtt hatalmas pusztítást vittünk 
véghez a hozott anyagból. 

Szerencsére annyira nem laktunk jól, 
hogy ne legyen helye a csülöknek. 

Rövidesen a kis füves területet enyhén büfögő és emésztő túratárs pihenő teste lepte el, mint 
a mezőt a pipacsok. 

Többen már megbánták, hogy a következő alternatív programok közül miért is a Cseke-tó körüli 
sétát választották, de az adott szó kötelez. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Barlang
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gerecse


Egy rövid szieszta után a gyalogolni vágyok és nem is annyira vágyók elindultak Marika vezeté-
sével a tó körül. 

A kicsit lustábbak, de előrelátók gyorsan 
megszervezték a tekeversenyt és elkezd-
tük gurítani a golyókat. 

Kisebb csoportokra osztva mind a 4 pá-
lyát megszálltuk. Egy hármas csoport ko-
moly versenyszellemmel megáldva hatal-
mas küzdelmet folytatott.  

A szavakkal. Ugyanis Tarján és Mócsai túratárs meg sem tudta közelíteni az általam nyújtott 
teljesítményt, amit az sem tudott beárnyékolni, hogy rám fogták, hogy nekem Gyuri döntögeti 
a bábukat, valami gombokat nyomogatva. Igaz nekem akkor is dőltek a babák, amikor még el 
sem dobtam a golyót, de ez csak a véletlenek egybeesése volt. A tudást nem lehetett letagadni. 

Még menet közben kitalálták, hogy a verseny az a budapestiek (ők) és a vidékiek (én) között 
zajlik, így ők egyenesen összeadták a pontjaikat és ezt állították szembe a vidékiek pontjával. 

Nem mondom, hogy elfogadtam az eredményt, de annyi fenyegetést kaptam, hogy meg kellett 
hajolnom a „nagyobb tudás” előtt. 

Egyszer csak egy elcsigázott csapat érkezett meg a Cseke-tó felől, akiken látszott, hogy Marika 
meghajtotta őket, mint Singer a varrógépet. 

A tekézők sem voltak nagyon fittek, mert már izomlázuk volt, így aztán már sok minden nem 
történt. 

Eljött a búcsú ideje és a csapat szomorúan köszönt el egymástól. 

A busz még megvárta a vonatot éppen lekéső Irmát, így teljes létszámmal mindenki elindult 
haza, hogy kipihenje az kiváló tavaszi kirándulás fáradalmait. 

Úton hazafelé már mindenki a következő közös kirándulásra gondolt. 

Köszönjük a szervezést, jó volt. 

 

 

  

 

 

 



3./ Tolna Megye gyöngyszeme 
Ozora, Simontornya, Tamási 

„Tizennyolc alkalommal mérkőzött meg a törökkel, és mindannyiszor győzött. Oly nagy dicsőség-

gel végezte a dolgát, hogy a törököt már a neve hallatán rémület szállta meg, és hosszú idő kellett 

ahhoz, hogy elfelejtse ki volt Pipo.” Poggio Engel 

 
 
Még nem készült el… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4./ KALANDOZÁSOK 
SOPRON KÖRNYÉKÉN 
SZOMSZÉDOLÁS AUSZTRIÁBAN ÉS SZLOVÁKIÁBAN 
(2019.06.12. – 06.15.) 
Mottó: 

Ha három madár lennék, láthatnám alulról, hogyan repülök magam után. 

Ez a mottó csak a meleg miatt jutott eszembe. 

A hosszú évek közös kirándulásainak jó részére az eső nyomta rá a bélyegét, most, ezen a 4 
napos kirándulásunkon a hőségriadó. 

A hőség hatásának apró jeleit több pillanatban is érezhettük, de erről Tarján túratárs egy na-
gyon jó szösszenetet írt, amit majd csatolok a végére. Előre mondom, hogy nincs túl cizellálva.  

Nos, mielőtt áttérnénk a Kalandozások szösszenetre megpróbálom én is összefoglalni az ese-
mények sorát. 

Nekünk tatai túrázóknak végre sikerült úgy irányítani a buszt, hogy a házunk előtt kellett fel-
szállni és visszafelé leszállni is. 

Ez nagyon jól esett. 

Persze megvolt a böjtje is. Több hektó páleszt kellett reprezentálni, de igazából fel sem tűnt, 
mert mindenki hozta a formáját és a pálinkáját. 

Alig tudtuk üdvözölni egymást, egy-két anekdotát sikerült csak elmondani, máris Győr határába 
érve buszra invitáltuk Bobori urunkat és kedves nejét, így onnantól teljes lett a létszám. 

Onnan már csak egyenes út vezetett az első programunk helyszí-
nére, az Ajkai Kristály Üveggyárba.  

Az utazás során két előadást hallgattunk meg. Az egyik a kristály-
üveg és Ajka kapcsolatáról, a másik egy vetélkedő jellegű ismeret-
terjesztő valami volt a sörről.  

Ajkára érve a gyárban megismertük a méltán világhíres termékek 
gyártásának folyamatát. Megmutatták nekünk, miből, hogyan ké-
szítik a különböző csodákat. Láttunk üvegfújókat, csiszolókat és 
tanúi lehettünk, hogy egy forró üvegcseppből hogyan lesz gyö-
nyörű csiszolt kristálypohár. 

Ajkán nagyon sok poharat láttunk, de mind üres volt, ezért meg-
szomjazva vártuk a Sopronban működő sörgyári látogatásunkat. 

A sörgyár felé vezető úton megkezdtük a szokásos vetélkedőnket, 
aminek az összetett első díja Pap Katika gyönyörű fali szőttese volt, 
de erről bővebb információt Tarján féle szösszenetben olvashattok.  

A sörgyárat nem tudtuk villámgyorsan megrohamozni, mert a rövid 
sörházi bemutató után védőcipőt és láthatósági mellényt kellett 
húzni. 

A tomboló hőség miatt, de leginkább a mi érdekünkben csak a legér-
dekesebb egységeket mutatták meg a csapatnak. Óhatatlanul össze-
hasonlítottuk a korábbi, más sörgyárak esetében látottakkal és re-

ménykedtünk, hogy nem langyos sör lesz a végén, mint a korábbi lengyel túránk alkalmából az 
sikerült. 



De a fohász hatott. Rendes csapolt, alsó és felső erjesztésű söröket kortyolhattunk nagy élve-
zettel a kibírhatatlan hőségben. 

Sörrel telítődve hamar megérkeztünk a szállásunkra, ahol a szaunává átalakított hotelszobákat 
elfoglalva egy étkezdének nevezett nagyobb, közös szaunába megvacsoráztunk. Az ellátás nem 
volt rossz, de a meleg kicsit zavart mindenkit. Így aztán Pink Floyd után szabadon többen átvo-
nultunk a szálloda másik, árnyékos oldalára és hideg, csapolt sörökkel hűtöttük habzó testün-
ket. 

A másnapi programot alig vártuk, mert tudtuk, hogy a „végtelenbe szárnyaló tekintet és a hegyi 
csodák napja” vár ránk, ahol nagy valószínűséggel hűvösebb lesz. 

A buszon észrevétlenül telt az idő, de aztán megérkeztünk az Alsó-Ausztria legmagasabb hegye-
ként ismert Schneeberg lábához, Puchberg am Schneeberg kisvárosba. Felszálltunk a Salaman-
der fogaskerekű kisvonatra, ami felvonszolta a csapatot a 2075 m magasságban található állo-
másra, leküzdve a több, mint 1200 m szintkülönbséget.  

Félúton friss buktákat vet-
tünk az egyik rövid megálló-
ban, majd azokat hamar fel-
falva a csúcsra értünk. Itt 
minimum két felé oszlott a 
csapat, egy hosszabb és egy 
rövidebb túraútvonalat vá-
lasztva. Természetesen a 
friss, fiatalos és sportos tú-
ratársak a hosszabbra utat 
választották. 

A végére azért jobb lett volna a rövidebb is. A becélzott hegytetőn lévő hütte megközelíthetet-
len volt a hó miatt, ezért a hóhatáron csapra vertük az összes csúcspálinkát és ki is ürítettük, 
mert a hidegben már-már jól esett. 

Visszafelé a 2. sz. hüttében okoztunk kisebb ri-
adalmat a gőzgombócok miatt, de erről a Tar-
ján urunk szösszenetében kiválóanan tudtok 
tájékozódni.  

A csúcs meghódítása sikeres volt és el is telt az 
aznapra tervezett programunk. Az itt lezajlott 
kalandos sztorit Tarján úr írta meg igen szem-
léletesen. 

A buszon vetélkedő, előadás (mindentudás egyeteme) és bekínálás volt.  

A szállodába érve vacsi és sör a hűsben. 

Harmadnap tudtuk, hogy sűrű lesz a program és be is igazolódott, mert a harmadik programot 
kihagytuk. 

Egyesek szerint a másodikat kellett volna. 

A lényeg, hogy a forgalmi dugókkal teli Pozsonyban felszedtük Júliát, aki kalauzolt minket. A 
buszos városnézés elég kényelmes volt, mivel csak araszolgattunk és vesztettük a drága időnket, 
de kikeveredve a városból megcéloztuk Vöröskő várát. A 13. században épített vár egyike a kö-
zépkori várrendszernek, amely Dévénytől Trencsényig védte Magyarországot. Birtokolta pl. 



Csák Máté, a Szapolyaiak, a Thurzók, vagy a Fugge-
rek is. 1588-tól egészen 1945-ig a Pálffy család bir-
tokaihoz tartozott. A vár különlegessége, hogy itt 
található Közép-Európa legnagyobb várpince rend-
szere, amit meg is néztünk. A pince teljesen üres 
volt.  

A vár után a cél a Driny cseppkőbarlang volt, ami 
100 km hosszan elnyúló Kis-Kárpátok egyetlen láto-
gatható cseppkőbarlangja.  

A parkolóhoz érve a szokásos beetetés, miszerint a 
csak egy kilóméterre lévő bejárathoz megéri felcaplatni. 

 Ilyen fülledt kánikulában azért nem volt egy népün-
nepély. A csapat erejét felülmúlva, hősiesen küzdve, 
egy veszteséggel ért fel a világ tetejére, ahol a bar-
langok szoktak nyílni. Átizzadva, kifáradtan léptünk 
be a 8-10 fokos barlangba és reménykedtünk 
benne, hogy senki sem fog megfázni, de nálam ed-
dig nem jelentkezett tünet, reméljük másnál sem. 

Visszafelé lebe-
széltük a túravezetőt, hogy még sétáljunk egyet Pozsonyban, 
így egyenesen a szálláshelyünkre hajtattunk, ahol egy két sör 
mellett nyalogattuk a sebeinket és fáradt tagjainkat.  

A negyedik nap a hazafelé utazás napja volt, de természete-
sen itt is voltak programok. 

A lecuccolás és bepakolás után, amig nem volt olyan hőség 
tettünk egy kis sétát Sopron belvárosában. Hiába voltunk 
már sokszor Sopronban, mindig van valami új, amit megtud-
hatunk. 

 A kellemes séta és városné-
zés után elgurultunk Harrer féle csokigyárba, cukrászdába, 
ahol kóstolgatás után sütik, csokik, fagyik és egyéb finomságok 
kerültek elfogyasztásra. 

Annyi csoki volt ott, hogy különösebb kárt nem is tudtunk 
okozni az üzemben. 

Édes szájjal és teli hassal indultunk Sárvárra, ahol a Nádasdy 
vár és a „Mi vagyunk a huszárok!” című kiállítás helyi vezetéssel történő megtekintése volt a 
program. 

Ezt azért már nem nézte meg mindenki, de a meleg itt is megtette a hatását, de szerencsésen 
talpra állítottuk a gyengélkedő Katikát. 

Innen már csak a hazafelé vezető út, a vetélkedő eredményének kihirdetése állt előttünk, amit 
az M1-en lévő MD kerthelységében meg is tettünk. 

Erről Tarján túratárs részletes és kimerítő fogalmazást írt, mivel ők nyertek. 

Nem értettük, de olvassátok el, hátha érthető lesz. 



  

Kalandok a soproni kiránduláson 
Lejegyezte: Tarján István túratárs 

Nyájas olvasó. Tudom, hogy a kirándulás hivatalos főcíme a kalan-
dozások volt, de ez a mottó már az első pillanatban megdőlt.  

A kalandok sora az objektumhoz érve ért minket. Az egyenruhába 
bújtatott hölgy diszkréten érdeklődött érkezésünk okáról, azaz 
megkérdezte; ”kik maguk”? Elmondtuk, hogy mi járatban vagyunk, 
és magabiztosan közöltük, le van adva a lista, a tatai természetjárók 
parkolnának. Mivel ilyen lista nem létezett, felhívtam Ocsót, hátha 
van valami jelszó, amitől megnyílnak a kapuk. Végül is kiderült, hogy 
hivatalosan BEOSZ vagyunk, bár én még próbálkoztam előtte az 
összes általam ismert nyugdíjas szövetség nevével. Midőn ezen a 
problémán által lendültünk, kiderült, parkolhatunk az előre megbe-
szélt helyen, a hangárok előtt, de ott valami haditechnikát is fognak 
mozgatni, ezért lehet, hogy az autókat szombaton egy tömbben 
fogjuk találni. Új helyet kaptunk, ahova viszont a dolgozók szoktak leállni. Az egyébként is hig-
gadt őr megnyugtatott, majd csak találnak maguknak helyet.  

Már éppen autóba vágódtam volna, hogy elfoglaljam a kialkudott helyet, amikor a szakosztály 
egyik hölgy tagja kedvesen a lakására hívott, ami kocsival 10 perc. Így aztán indulásig még az is 
belefért, hogy kéróra mentem egy nővel. Szerencsére Anna hamar megtalálta az otthon hagyott 
elemózsiás tatyót, így időben visszaértünk.  

Elfoglaltuk helyeinket. Ekkor sajnos egy nagy egyéniség nimbusza kopott meg kissé. Az eligazí-
táson ugyanis azt hallottuk, hogy a busz ától (Á.) zettig (Z.) a szakosztály szakértője (Á.Z.) átvizs-
gálta, és az ülések külön is próbának voltak kitéve. A próba sikerült, de az előadás már nem 
annyira. Először a Joósz család nyírta ki az ülőalkalmatosságokat. Már-már felmerült, hogy csak 
kényelmi okok vezérlik őket, és valamilyen módon meghekkelték az ülések hardverjeit, de ké-
sőbb mások is akkor dőltek hanyatt, amikor nem is számítottak rá. Végül ez is megoldódott, 
hiszen volt elég szabad hely, bár régi házasságok szakadtak így ketté, még ha ideiglenes is. A 
visszafogottságáról elhíresült TAT volt olyan kedves, és ezt a kis malőrt alig-alig emlegette fel 
Á.Z.-nek. Mindössze kétszer. (Naponta)  

Ennyi történés után el is indultunk. Tatán elvileg a túratársakat vettük volna fel. Meg is lepőd-
tünk, hogy ott csak migráns kinézetű népeket, meg egy busman párt találtunk, akik akkor jöttek 
elő a bushból, azaz bokorból. Végül nagyot léptek, bushból buszba. A fedélzeten bebizonyoso-
dott, nem szabad mindenkit egy kalap alá venni. A tatai TAT különítményből egyértelműen ki-
emelkedett Veszelka, aki a felszállását követően hideg pálinkával és sörrel kínált. Őt tehát kiej-
tettük a migránsok sorából. Sajnos a többiek csak a kifogásokat ismételgették. Pl. a bőröndben 
maradt. (Bővebben lásd: Godóra várva)  

Győr külső kettőn felvettük a fűnyírást befejező Boboriékat, és uzsgyi. A sörről szóló, vetélke-
dőbe oltott ismertetőm után elégedetten dőltem hanyatt. Még nem tudtam, hogy az egyébként 
győztes Mócsai Jóska ellenkérdésekkel készült. Kérdéseket tett fel a Heinekenről. A végén meg-
erősödött bennem, nem mindegy, hogy szivatáskor melyik végén vagy a rendszernek. Nekem 
az adagoló rész jobban tetszik. Minden esetre nagyon köszönöm.  



A szállás elfoglalása után még egyszer átfutottam a programot, amiben többek között az áll; „.. 
a gőzfürdő … használata benne van az árban, ezért térítésmentes.” És tényleg. A szálloda még 
azt is megtette, hogy az egészet behelyezte a szobába és az étterembe. Ingyen! 

Másnap átmentünk a labancokhoz. Minden klappolt addig, amíg elő nem kellett venni – a jelek 
szerint erősen megkopott – német nyelvtudásom. Történt ugyanis, hogy miután sikeresen meg-
győztük a csoport kamikaze tagjait, ne vágjanak neki a csúcs támadása közben az egybefüggő, 
de kissé olvadt hómezőnek, betelepedtünk egy hüttébe. Hogy, hogy nem néhány túratársban 
felvetődött, gőzgombócot ennének. Megkértek, nézném meg, szolgálnak-e itt ilyet. Magabizto-
san láttam a feladathoz, hiszen februárban naponta rendeltem. Arra fixen emlékeztem, nem 
tükör fordítást, azaz Dampfknödelt kell keresni, mert ezek a ravasz labancok másképpen hívják. 
Meg is találtam a megoldást, „Schneeberg krapfen”. Mivel a krapfen nem „d”-vel kezdődik, be 
is azonosítottam a keresett terméket, és megnyugtattam az éhezőket, ez az. (Megjegyzés: a 
krapfen egyébként fánk…) Szegények így három adag képviselő fánkot kértek, de legalább me-
gették. Ezennel felajánlom, minden károsult vendégem egy gőzgombócra legközelebb, bár ha 
jól tudom, csak télen van.  A sors fintora, fél órával később eszembe jutott a gőzgombóc igazi 
neve, „Germknödel”, azaz élesztős gombóc. (Elég agyatlanok ezek a labancok, ha elnevezésről 
van szó.) A nagy égést enyhítette, hogy Máthé Szabi sem tudta, amit buszülés szakértő Á.Z. 
szóvá is tett Neki, úgy 10 percenként.  

A nagy égésemet tovább enyhítette, hogy a lefelé úton, a buktásnál olyan csattanós dolog tör-
tént, hogy na. Történt, hogy Ocsó hátulról szépen de hir-
telen nyakon/fejen verte az Elnök Urat, ami óriásit szólt!! 
Ahogy felénk mondják, adott egy tockost. Mein Gott! A 
kérdés ott volt a levegőben. Miért veri Ocsó? Ja, az Elnök 
Urat! Az előzmény. Mindketten leszálltak a vonatról buk-
tát venni. A felszállásnál Elnök Úr segítő szándékkal je-
lezte Ocsónak, hogy a második kocsiba kell jönnie. Az au-
tók záródása után Ocsó nem találta élete párját a kabin-
ban, ezért így állt bosszút a vélelmezett félrevezetésért. 
Miután indokait előadta, Vali first lady tájékoztatta arról, 
hogy Zsuzsa mintegy 2,4 méterre ül tőle, csak háttal. Ek-
kor még nem tudtuk, hogy János nem ismeri meg a párját 
hátulról…… Segítő szándékkal, és a hasonló afférok elke-
rülése érdekében beillesztek Ocsónak egy képet Zsuzsi-
ról, hátulról.  

Este pedig várt már minket az ingyenes gőzfürdő. 

Már éppen elült Jószék körül a vihar, és tisztázták magukat az ülések hekkelésének vádja alól, 
mikor újabb ügybe bonyolódtak. Attila - a zenei tudás blokk előadója - által készített CD/DVD 
ugyanis nem csak hogy nem indult el a busz lejátszóján, de ki sem jött a lemez onnan. Ez már 
egyszerre szoft- és hardverhekkelés. Cserébe meghallgattuk az ő szájából a régi osztrák himnusz 
kezdő sorait, illetve a szlovák himnusz magyar eredetű dalát. Szerintem így jobb volt. Az élve-
zeteket csak emelte Attila spéci kökényágyas szilvapálinkája. 

Ekkor még nem tudtuk, hogy a szívásnak van egy érdekes tulajdonsága. Nem ér véget!!! Így 
tekintettük meg a hivatalos nevén „Driny” - a szakosztálytól keresztségben „Szívás” nevet ka-
pott – barlangot. Soha nem gondoltuk, hogy 950 méteren ennyi féle képpen lehet elhunyni. 
(meleg, szúnyog, kaptató, emelkedő, lépcső, lépcső, lépcső) De, túléltük. Igaz, Pozsony kima-
radt, de ezt a körülmények ismeretében írjuk a racionális döntésekhez, különben a vacsi ugrik, 
ami szintén szívás lett volna, elvégre mikor ehet az ember háromszor is gőzfürdőben. 



Eljött a finálé. Érdekes módon ekkor már kollektív balhé nem volt. A meleg volt, akit legyengí-
tett, de a helyzet konszolidálódott. A verseny is igazságosan végződött. Mint tudjuk, a vetélke-
dők kétféle képpen végződhetnek. Van a tiszta verseny, meg van, amikor mások nyernek. Ez 
vegytiszta volt. Igaz, volt, aki óvott, és még a három sör óvási díjat sem fizette ki elnök Úrnak, 
pedig erre felhívta a figyelmet. De majd legközelebb.  

Ha most valaki mindebből azt vonná le, hogy ez egy rossz túra volt, téved. Remek volt, amiért 
köszönet Janinak. Ahogy lenni szokott, mindent megtervezett, lejárt, lemért, lebeszélt, ponto-
sított, ellenőrzött. És adott egy tockost a Górénak!!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5./ POZSONY 
A KORONÁZÓ VÁROS 
és egy kis borkostolás, majd korongozás 
(2019.09.07.) 
Mottó: 

S túl a mezőn, túl a hazán, Fut, búsong Henrik vert hadán, S Pozsony végvára áll.. 

 

Végre megint egy olyan kirándulás, ami a tatai csapatnak kedvezett. 

Nem kellett korán kelni, értünk jött a busz, sőt a végén házhoz szállított. De ezt mi így látjuk 
jónak. Biztos vagyok benne, hogy akik nem Tatán laknak, azok nem osztják ezt a véleményt. 

A terveknek megfelelően a busz pontosan érkezett, annak ellenére, hogy mindenféle építkezés 
zajlott az utakon. 

Tatán, két rövid megállóval felszállt az itteni csapat és máris 
a cukkolások közepében találtuk magunkat, de álltuk a sarat. 

A következő megálló Győr helyőrség szélén volt, ahol a győri 
csapat csatlakozott, majd kihasználva a kis szünetet ott hely-
ben meg is ünnepeltük a születésnapjukat ünneplő túratársa-
inkat. 

Klári nagyon meglepődött, de Ibolya nem is volt ott, ezért 
több kört kellett teljesítenie a buszon, amikor eljött az itatás 
ideje. 

Aztán megcéloztuk Pozsonyt. A hosszú út alatt a szokásos is-
meretfejlesztő tesztkérdések kerültek elő, de eltérően a ko-
rábbiaktól az egyesülettel és annak honlapjáról, valamint az újdonsült Tarján nagyszülőkkel kap-
csolatos igen furmányos kérdések kerültek terítékre. 

Én nem segítettem senkinek a sportszerűséget szem előtt tartva, ezért 
aznapra száműzött a Tat, azt sejtetve, hogy ezt ki lehet váltani. Majd 
készülök. 

Az idő elrepült, megérkeztünk Pozsonyba, ahol a már régi ismerős ide-
genvezető dr. Lovisek Júlia is felszállt a buszra és átvette az irányítást. 

A Duna parton lekászálódtunk meghitt buszunkról és első utunk – egy 
kis kitérővel – a koronázó templomba vezetett. Kilépve a templomból 
a járdán beépített kis koronácskákkal jelölt úton bejártuk a várost.  

 

Az idő nem volt éppen barátságos, kicsit esett, kicsit nem, de már hozzászoktunk, senkit sem 
zavart. 



Egy kiadós városnézés után ott szálltunk 
buszra, ahol korábban leszálltunk és egy 
kis buszos kerengetés után, rövid megál-
lást követve megcsodáltuk a várat és a pa-
norámát, ami mindenki lenyűgözött egy ki-
csit, majd már megéhezve megcéloztuk az 
ebéd és a borkostoló helyét. 

A pince Bazin helyőrségben volt a Kis-Kár-
pátok Borút legjobb helyén. 

Begyűrtünk egy kis knédlit, egy marhagu-
lyásnak nevezett pörkölttel, megittunk rá 
vagy öt pohárka bort és szedelőzködtünk. 

Meglátogattunk egy a közelben lévő kerámia manufaktúrát, ahol a két legügyesebb delikvens 
(Godó Marika és szerénységem) ki is próbálhatta a korongozás művészetét. 

Igaz, hogy köcsögöt nem tudtunk kihozni az agyagból, de egy-egy tökéletes hamutartó mind-
kettőnknek sikerült. 

A hamutartóra várakozás idejében kiértékelésre ke-
rült a szokatlan kérdésekkel ellátott totó és mi már 
tudtuk, hogy Vali és Mariann nyerte a megmérette-
tést. Sokan bundát kiáltottak, de csokit kaptak. 

Az értékelés során sikerült megörökíteni a 3. számú 
megoldó kulcsot is, hátha nagy szolgálatot tesz a jö-
vőben. 

 

Olyan gyorsan elillant ez nap, hogy amint készen lettek a hamutartók elindultunk Budapest irá-
nyába, útba ejtve Győr és Tata helyőrséget, ahol fordított sorrendben megszabadult a fő csapat 
a vidéki túratársaktól. 

 

Kellemes kirándulás volt, sokan voltunk, megismertük Pozsonyt. Az idő sem volt rossz, csak egy 
kicsit incselkedett velünk 

KÖSZÖNJÜK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6./ TISZA TÓ 
A kiskörei víztározó 
Magyarország legnagyobb mesterséges tava 
(2019.10.26.) 
Mottó: 

„A korral egyik örömforrás zárul be a másik után, ám a Természet örömforrásai sosem hagynak cserben! 
John Muir 

 

Anna ötletének eleget téve ez a program a Tisza-tóról szólt.  

A tatai különítmény nagyon hozzászokott, hogy az utóbbi időben mindig házhoz jött a busz, de 
most nekünk kellett a buszhoz menni, de a későbbiek során nem bántuk, mert jól éreztük ma-
gunkat és szépeket láttunk. 

A program során a legfontosabb programelem elengedhetetlen részét képezte a gumicsizma. 
Nosza, sokan csomagoltak is szebbnél szebb csizmát, volt, aki csak két zacskót tervezett a lábára 
húzni és néhányan fittyet hánytak az ijesztgetésre és nem is hoztak gumicsizmát. 

De végül is a divatbemutató elmaradt, nem volt rá szükség.  

De ne szaladjunk előre a gumicsizmában. 

A tervezett és már begyakorolt rendben előszőr a Rétköz utcában szálltunk fel a buszra, majd a 
következő megálló az állandó felszállóhelynek kinevezett terepszakaszon a zöm is elfoglalta a 
helyét, majd az M3-as út egyik benzinkutjánál menet közben járműre szálltak még ketten, aztán 
leszálltak, mert fésülködni kellett. 

Itt megragadtuk az alkalmat megköszöntöttük G. László fiatalkorú túratársunkat, aki a kirándu-
lás napjára időzített születésnapját. Átadtuk a szokásos meglepetéseket és egy Gyula bérletet, 
amivel végre utazhat szerte az országban. 

A buszon aztán előkerültek a megszokott gyarmatáruk és egyéb házi finomságok és szinte egy 
pillanat alatt a kiskörei vízerőműnél találtuk magunkat, ahol a gáton átsétálva megnéztük, hogy 
milyen lépcsőt építettek a halaknak. Az izmosabb halak itt simán ki tudják kerülni a zsilipeket és 
gyakorlatilag ingyen és bérmentve gyalogosan is át tudták hidalni a vízlépcső veszélyes turbi-
náit. Mi még a halakra is gondolunk. 

Addig-addig tanulmányoztuk a halak lépcsőjét, hogy egy kis késést sikerült összeszedni a pákász 
ösvény leküzdése előtt. 

Rövid tanácskozás után, ami Ocsó és a tengerészek (tavászok) között lezajlott döntés született, 
hogy a hajózást és a pákászatot összevonjuk egy rövidebb útvonalra, így nem kellett a divatos 
gumicsizma sem (sokak bánatára, de sokak örömére). 

Felküzdöttük magunkat a napozó mólóra, ami legnagyobb megrökönyödésünkre elindul. Az volt 
a hajó. 

Szép csendben suhantunk a tükör sima vízen ide-oda, majd egy éles fordulóval kikötöttünk a 
pákászok paradicsomában, ahol egy igen kellemes őszi erdei séta várt ránk. Megismertük az 
ottani növények felhasználásának rejtelmeit, egyesek egy kilátóra is felmásztak. 

Élveztük a csodálatos Őszi erdő illatát és a jó időt. 

Visszamentünk a mólóra, ami átvitt minket a közeli etetőhelyre, ahol meglepetésünkre ízletes 
és mérhetetlenül sok étellel kínáltak minket, aminek már úgy is itt volt az ideje. 

Jól laktunk. Én nem mertem csípőre tenni a kezem, mert úgy néztem volna ki, mint egy bögre. 



Rövid buszozással megérkeztük a központi ökocentrumba. 

Első utunk az akváriumokhoz vezetett, ahol halak tömkelege várt minket, lenyűgözve a pecá-
sokat és a nem pecásokat is. 

Végre egy olyan kilátó volt, ahova lifttel lehetett felmenni. Ki is használtuk az alkalmat és elénk 
terült az egész tórendszer és az a nyugalom, ami azt a környezett jellemezte. 

A kilátó után 3D mozi következett, ami olyan rövid volt, hogy nem tudtunk elaludni sem, viszont 
mindent megtudtunk a tórendszer kialakulásáról, növény és állatvilágáról. 

Mikor bezárt a centrum elindultunk mi is Budapest felé. 

Menet közben egy kis tavakról szóló kvízjátékot szervezett nekünk a mi Jánosunk, amit szokás 
szerint nem én nyertem, sőt a Rónakiék is csak virtuálisan szereztek pontokat. Mondjuk ezt nem 
értettem, de jót kacagtunk rajta. 

Bár minden elkövettünk, hogy az ünnepelt születésnapos nyerjen meg mindent, nem sikerült. 

Addig, addig beszélgettünk, hogy egyszer csak elkezdtek leszállni a túratársak, ahogy érezték a 
lakásuk közelségét. 

Rövid idő alatt szétszéledt a csapat és csak az emlékek és a képek maradnak bennünk. 

Ismét egy kellemes, nyugodt kirándulást tudtunk magunk mögött, amit köszönünk a szervezők-
nek, Ocsónak és Zsuzsának. 

KÖSZÖNJÜK! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7./ ÉVZÁRÓ ZÚRA 
(2019.12.08. vasárnap) 

Kisnána, Mátraháza, Gyöngyös 
Mottó: 

A gyerekek hisznek a Mikulásban; a felnőttek a gyermekkorban hisznek. 

 

A mai szösszenetet olvassátok Taján túratársunk tollából 

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

Szervusztok Túratársak! 

Remélem, ágyban vagytok már.  

Ma én mesélek Nektek az idei utolsó túránkról, mert ügyeletes és állandó szösszenetírónk iga-
zoltan, távol volt az eseményről. 

Ocsó felhívására, miszerint lehet jelentkezni olyan tömegek mozdultak meg, hogy voltak, akik 
már fel sem fértek a buszra. Egy pillanatra eszembe jutott, hogy a szakosztály létszáma a meg-
alakulása óta majdnem megduplázódott. Kicsit visszarepülve az időben az alapíttatás úgy tör-
tént, hogy Ocsó vezetésével már évek óta csavargott egy csapat, és az egyik kirándulás alkal-
mával talán éppen a „Nagytiszteletű Elnök Úr” vetette fel; szakosztályként több lehetőségünk 
nyílna anyagi hátterünket megerősíteni. (1%, pályázatok, stb.) Bár a jelenlévők egyetértően 
hümmögtek, döntés nem született. Szerencsére egy parkolónál meg kellett állnunk, ahol az a 
javaslat(om) született, szavazzunk, mégpedig oly’ módon, hogy aki egyetért a szakosztállyá tör-
ténő szerveződésünkkel, az visszaszállhat a buszra. Legyen annyi elég, hogy senkit nem hagy-
tunk az út szélén, bár ez mostanában kissé áthallásos.    

Szóval egyre többen lettünk, és ez már a mostani úton is meglátszó-
dott. Az indulást megelőzően Pap Katikától és a „Lajos” Mikulásunk-
tól mindenki kapott ajándékot, ezzel is igazolva, hogy egész évben 
jók voltunk, bár néha nem árt egy kis rosszalkodás. A buszon - rög-
tön az autópálya kivezető szakaszán „a kinevezett pohárnokok” se-
gítségével - hagyományőrző foglalkozás vette kezdetét. A rövid 
programhoz (whisky, jager, konyak) szép számmal csatlakoztunk, 
ezzel is emelve a rendezvény színvonalát és a poharakat. Szeren-
csére a gondos női kezek ezzel egyidejűleg nyújtottak vigaszt és sü-
teményt a tisztelt egybegyűlteknek. 

A kialakult baráti csevejeket időnként törték csak meg az idei év tú-
ráiról szóló beszámolók, amiket az előre felkért túratársak tartottak 
nagy sikerrel. Hol több, hol kevesebb részletességgel, de felidéztünk 
pillanatokat, programokat, emlékeket. Eztán „lukra” futottunk, ami egy benzinkút, és Lukoil a 
teljes neve. Itt csatlakoztak hozzánk az Ádám „krampuszok”. A hatvani MOL kútnál köszöntöttük 
a zömében „hatvanas” szüli-naposainkat M.-né Zsuzsát, P. Lacit, E.-né Erzsébetet és M. Zsuzsát.  
Ezt követően, iszkiri üzemmódban utaztunk Kisnánára, a középkori lovagvárba. Azért, hogy ne 
legyen üresjárat, János még a buszon ismertette a hazai és a CLIMS üdülésekkel kapcsolatos 
legújabb 5/2019. (IV.11.) HM rendelete főbb tudnivalóit. 

Kisnánán érdekesség volt a 3D-s film, ami jól mutatta be a vár életének különböző időszakait. 
Közben arra is rájöttünk, hogy a kiosztott szemüvegek nem párásak, mindössze össze vannak 



fogdosva. Lelkes idegenvezetőnk körbe vezetett 
minket a vár megmaradt részein, és részletesen 
adott ismertetést a látott dolgokról. Sajnos én egy-
két helyen lemaradtam, mert egy lelkes túratárs 
ezzel egy időben magyarázta el a Bundesligában 
előforduló anomáliákat, és azoknak a Tipp Mixre 
gyakorolt hatását.  

Ezt követően Mátraházára gurultunk, ahol ragyogó nap-
sütés és az ebéd fogadott. Bár az előre kiadott program-
ban kávézás szerepelt, de utólag elmondhatom, nem 
csak kávét lehetett kapni.  

Innen indultunk Gyöngyösre, ahol egy nagyon lelkes Plé-
bános Úr fogadott minket, akiben a Honvédség erős nyo-
mokat hagyott. Elmondásából tudjuk, hogy a Magyar 
Néphadsereg az ő bevonulásakor, a 70-es évek elején is 

nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a különböző 
egyházak képviselői ne különüljenek el egymás-
tól és ez nem csak a közös körletben, hanem az 
egyenlő „bánásmódban” is megtestesült. Veze-
tésével megcsodáltuk az Egyházi Kincstárgyűjte-
mény értékes darabjait, illetve magát a Szent 
Bertalan Templomot. Bár a templom elődje a 
13. században épült, de a török offenzívák alatt 

és később is többször leégett, így aztán többször ujjá is épült, legutóbb 1922-ben. 

Gyöngyös után már csak a Farkasmályi pincéinek látogatása maradt az érdeklődőknek, illetve 
itt lehetett beszerezni a karácsonyra szánt borokat is. 

Hazafelé a buszon szakosztály értekezletet tartva három új tag - Lenkyné Kati, Gondané Éva és 
Rádainé Erzsike - felvételére került sor. Elfogadtuk János javaslatát, és a „megtért” Tóth csalá-
dot visszafogadtuk. Ezzel a gyermekeikkel együtt a kirándulásokon való részvételi lehetőségeik 
is megnőttek. Sőt, jelentősen csökkentik a szakosztályunk 60+ átlagéletkorát is. 

A továbbiakban, az elmúlt évek aktív szakosztályi tevékenysége alapján TTT-HSE Elnökségi elis-
merésére javasoltuk Esküdt túratársat. Majd döntöttünk abban, hogy szakosztályunkat a Kül-
dött Közgyűlésen Esküdtné Erzsike és Lajos képviselje.  

Kissé elcsigázva értünk Pestre, ahol röviden búcsút vettünk egymástól. Még a tudósító fülébe 
csengenek János szavai; a jövő évi túratervhez küldjetek javaslatokat. 

Ha ezt János nem mondta volna, az én mesém is tovább tartott volna. Ne felejtsétek, aki nem 
hiszi, annak utánajárunk!  

Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!  

 


