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JÁGI TANÖSVÉNY 

Szabadtéri program 

(2022.05.08.) 
Mottó: "A természet igazságos: aki vak, az jobban hall; aki süket, az jobban lát; akinek rövidebb az 

egyik lába, annak hosszabb a másik." 

 

Végre! 

Újra együtt a Csapat. Igaz, hogy létszámban nem olyan sokan, de aki tudott időt szakítani, az 
ott volt. Ne várja el senki, hogy név szerint felsoroljam a résztvevőket, a képeken úgy is látszik, 
kiknek hiányzott már egy kis csevej. 

A szervezők közül természetesen a legtávolabb lakó érkezett meg elsőnek, de aztán elég 
gyorsan összeverődtünk. Mikor már mindenki mindenkivel ölelkezett egy kis nosztalgikus 
beszélgetés után megkezdtük a hivatalos programot is.  

Előszőr ettünk és ittunk, de nem sokat, mert úgy gondoltuk, hogy egy komoly fizikai 
megterhelés előtt annyira nem ildomos. 

Természetesen az egész Csapat nevében köszöntöttük 
meg a születésnapjaikat nemrég ünnepelt, vagy a 
közeljövőben ünnepelni fogó túratársainkat egy kis 
ajándékkal és kedvességgel. 

Egy nagyon halvány szomorúság azért volt bennünk, mert 
70 alatt nem volt senki, akit ünnepelhettünk volna. 
(Mellékesen megjegyzem, hogy jelenleg a csapat átalg 
életkora 62 év, és ebben már benne vannak az újszülöttek 
is.) 

Hatalmas gratulációval adtuk át a covid idején lejátszott online játékunk díját is Áginak, aki 
nem is emlékezett rá, hogy nyert, de aztán felfrissítettük az emlékezetét. 

Miután így kimulattuk magunkat vezényszóra elindultunk, hogy megismerjük a tanösvény 
érdekességeit 

A Jági-tanösvény a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén van Pilisszentiván szélén és egy könnyen 
teljesíthető, kellemes kikapcsolódást igérő túraút, éppen az idő vasfogaival küzdő 
csontjainknak való kihívás. 

Összesen 10 állomáson ismerkedtünk meg az ottani természet jellemzőivel. Megtudtuk, hogy 

a tanösvény a Vadász-réti patak és a Jági-tó területén lett kialakítva és a nevét az ott lakó 
sváboktól kapta.  

A vadász szó a német Jäger szó, minek a helyi tájnyelvi 
megnevezése a jági. Az első állomáson már egy 30 millió 
évvel ezelőtt az oligocén korban képződött hárshegyi 
homokkövek bányászatára kialakított kőfejtő udvara volt. 
Az itteni kőből kaszakövet, malomkövet készítettek és 
házat is építettek. Miután a legkisebb Attilát kirángattuk 
a bányagödörből sétáltunk tovább. 

Pillanatokon belül elértük a Jági-tó területét, ahol a leírások szerint nyüzsgő élet várt minket. 
Élet már nemigen volt ott, mert az egész úgy nézett ki, mint egy nagyobb dagonya, de a 
régebben kihelyezett interaktív tábla segítségével azért volt egy kis elképzelésünk, hogy mi 
lehetett ott. 



Aztán csak jöttek-jöttek a pontok és egyre több ismeretet 
halmoztunk fel. Kellemes hangulatot okozott a vadak 
elzárására készített csapóajtó a kerítésen, aminek 
leküzdése már-már problémát okozott a meszes 
csontjainknak, de sikeresen átjutottunk rajta. Kétszer is.  

Az agyunkba befogadott sok-sok megismert érdekesség 
közül a legérdekesebb az volt, amit nem is láttunk. 

Az egyik az Ördög-torony, ami egy dolomitképződmény, amit a helyiek – minden kreativítást 
mellőzve – Magas-kőnek hívnak. A képződmény egy hajdani hévízforrás kürtője volt és az évek 
során maga a környezet kopott el, a kő megmaradt. 

A másik érdekesség a pilisi len, esetleg piliszentiváni  len, leánykori nevén dolomitlen (Linum 
dolomiticum), ami egy évelő növényfaj és a világon csak ezen a területen honos. Éppen ezért 
1979 ót fokozottan védik és még a Berni Konvenció* hatálya alá is esik. Annyira 
megközelíthetetlen, hogy fegyveres őrök vigyáznak rá egy elkerített helyen. (Mindenki azt hisz 
el, amit akar) 

* Megjegyzés:  
Az egyik első nagy, regionális egyezmény Európában (1979), az európai, vadon élő élővilág és a termé-
szetes élőhelyek védelméről (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats) 

A pilisi len védelmének egyik érdekessége, hogy a tápiószelei Agrobotanikai Intézet 
génbankjában három populációjának magmintáit is őrzik. 

Visszaérkezve a parkolóba mindenki rávetette magát a 
maradék zsíros kenyérre, hagymára és még a süteményes 
tepsiket is üresre kapartuk.  

Jó hangulatban folyt az eszmecsere a régebbi 
kirándulásokról, meg a mostani egészségi állapotokról. 

Egyszercsak úgy döntöttünk, hogy összepakolunk és 
miután jól elbúcsúzkodtunk mindenki elindult haza. Időben történt a döntés, mert egy pár 
pillanat után, már zuhogott az eső. 

Aki ott volt, annak nagyon jó volt, aki nem, az szomorkodjon. Hosszú idő után egy jó időben, 
kellemes napsütésben eltöltött, jól sikerült kirándulásnak örülhettünk. 

Köszönjük az előkészítő munkát Ocsó túratársunknak és Zsuzsinak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAMARAERDEI TANÖSVÉNY 

Szabadtéri program 

2022. május 22.  
Mottó: 

"Egyik legfontosabb cselekedetünk az életben, hogy egyik lábunkat a másik elé tesszük. Induljunk 

hát!" Erling Kagge (norvég felfedező, hegymászó, író) 

 

A 2. szabadtéri programunk elég hamar követte az első nagy sikerű túrát, ezért egy picivel többen is 
jelentkeztek és jöttek el. 

A szervező bizottság igen korán, már alig hét után, miután áttörtük a sorompót megkezdte a terület 
előkészítését. 

Előszőr úgy gondoltam szabadtéri 
lakodalom lesz, mert ennyi inni- és 
ennivaló egy 140-150 fős lagzi képét 
vetítette a horizonton lévő fák setét 
lombjaira. Menekültek is a kör-
nyékre betévedt futók és kutyasé-
táltatók, csak a legbátrabbak ma-
radtak a helyszínen, hátha csurran 
cseppen valami. 

Kisajátítottuk a tisztás egyetlen te-
tővel ellátott pihenőjét és ott letá-
borozva vártuk a leendő kihívásokra felkészült túratársakat, akik szép lassan be 
is sétáltak a parkolóból a tisztásra, azon az árnyas úton, ami kb. 700 m lehetett. 
Itt már sokaknak csökkent a buzgóságuk, ami később láthatóvá is vált. 

Mikor már a Boboriék kivételével mindenki megérkezett Ocsó megnyitotta a tú-
rát. Pont azokat köszöntöttük volna előszőr, akik nem jöttek el, így rögtön meg-
jutalmaztuk Katikát a csapat érdekében és örömére sok éven át végzett munká-
jáért. 

Aztán a Boboriék késése miatt – ami egyéb iránt a dicsőséges vasút pontos és 
precíz menetrendjének köszönhető – kicsit eltoltuk a túra kezdésének idejét. Addig is folyt a beszélge-
tés és a mérhetetlen sok anekdóta, mese és beszámoló. 

Röviden (szóban) meghallgattuk Ocsó sokoldalú és kimerítő leírását az ösvényről és a tudnivalókról, 
ami egyesekre tényleg kimerítően hatott és a túra helyett inkább őrizte a zsíroskenyereket és a sütiket. 

Végre megjött a vonat és elindult a csapat. Az őr szerepét legalább nyolc fő vállalta önként megszer-
vezve a váltást az őrség idejére. Bobori uramra érdemes volt várni, mert minegy 100-150 m séta után 
úgy döntött, hogy inkább a söröket őrzi, mert az fontosabb. 

A nyolcas alakú túraútvonal kisebbik ré-
szét megtéve az egész túrára kiéhezett 
csapat lepihent és fogadkoztak, hogy a 
maradék utat majd valamikor megte-
szik. (Én sokat tennék rá, hogy nem) 

A megérkezők elcsigázott testük felfris-
sítése érdekében hatalmas pusztítást 
végeztek a lakodalmi asztalon és sokáig folyt a nevetés és a beszélgetés. 

Akkor egy kicsit a tanösvényről: 

A tanösvény egy nyolcas alakú útvonal mentén lett kiépítve. A kezdő és befejező pont a parkoló, illetve 
a sorompóval védett bejárat. A nyolcas alak találkozási pontja a Nagy tisztás, ami egy igen közkedvelt 
a családok baráti társaságok részére. 



 

 

 

 

 

 

Maga az erdő 126-227 méter magasság-
ban található. Területe 180 hektár. A te-
rület a Pilisi Erdőgazdálkodás alá tarto-
zik. 

Az erdő főleg tölgyből áll - pontosabban 
cser - és kocsánytalan tölgyekből. Kisebb 
számban fordul elő a juhar és a kőris, valamint fagyal, som, kökény és a galagonya ia. Ami az állatvilágot 
illeti, főleg madarakra lehet számítani. 

Története 

A vidéket a tatárok elvonulása után IV. Béla a németeknek adományozta, akik elnevezték azt Kammer-
wald-nak. Neve az itt kialakul Kána nevű településből alakult ki. A település sajnos csak a 15. századig 
maradt fenn. Az erdőt azért kellett elajándékozni, mert az üresen állt, ami a terület teljesen pusztulá-
sához, lelakottságához vezetett volna. 

Nevének eredete származhat a régi német név torzulásából is, de eredhet onnan is, hogy a terület 
évszázadokig a királyi Kamarához tartozott, és Buda erdőbirtoka volt. 

A tanösvény egy 4 km hosszú erdős, nyolcas 
alakú útvonal, ami 12 állomásból áll. Az út so-
rán a "T" betűvel jelül túraösvényt kell követni. 
Nagy szintkülönbség vagy nehéz terep nem jel-
lemző. A 6-os állomás a Nagy-réten található. 
(A csapat itt kapcsolódott ki a tető alatt.) 

Az egész út nagyjából 80 méteres szintkülönb-
séget küzd le. A túra könnyű, kellemes és pi-
hentető. 

A Vadász hegy nemcsak Kamaraerdő legmaga-
sabb pontja, hanem Budapest legdélibb fek-
vésű dombja is. Lokációját tekintve a Tétényi-
fennsík északi folytatása. 

A hegy része a tanösvénynek is, ezért, ha me-
gyünk az úton ki sem tudjuk kerülni, csak akkor, 
ha akarjuk. A hegy tetején kiváló panorámás te-
rületek találhatók, melyek a Gellért-hegyre és 
a Budai-hegyvidékre néznek. 

Az idén ez volt a második túra, de már készü-
lünk a harmadikra, ami rövidesen meg lesz hir-
detve. 

Köszönjük a szervezők munkáját és a nagyszámú részvételt. Örültünk a sok gyereknek, láttuk, hogy 
biztosítva van a csapat a jövőre nézve is. 



TOSCANA ÉRTÉKEI, Olaszország 

Külföldi program 

2022. október 05-09.  
Mottó: 

" A művészet az angyalok összeesküvése a világ feje fölött " Ottlik Géza 

 

 

Egy évvel ezelőtt vállalkoztunk ilyen hosszú útra. Így aztán el is felejtettük milyen megterhelő. És még 
öregebbek is lettünk. No, de akik vállalkoztak a túrára ebből semmi következtetést nem vontak le. 

Szerencsénk volt, mert nem is olyan korán, reggel 6-kor indultunk el az ismeretlenbe, Európa egyik 
legszebb tája felé. Észrevétlenül értünk egy határ közeli benzinkúthoz, ahol a Tapolcáról érkező túra-
társak is csatlakoztak a csapathoz és meg sem álltunk a határ utáni első benzinkútig, ahol hosszabb 
technikai szünetet tartottunk és erőt gyűjtöttünk a maradék jó pár száz kilométeres útra. 

Az erőgyűjtés ürügyén néhányan körbetáncolták a buszt, mint az indiánok. 

 

A hosszú út unalmát és egyhangúságát többször megszakítottuk egy kis beöntéssel, előadásokkal, ülve 
tornával, az itáliai zene megismerésével és az elmaradhatatlan tesztjátékkal, majd a nyertesek csoki 
nyereményeinek közös elfogyasztásával. 

Átszelve Európa csizmáját vacsoraidőben megérkeztünk a szállásunkra, ami Montecatini Terme fürdő-
város közepén található Hotel Biondi volt. Gyors elhelyezkedés és bepakolás után megrohantuk az ét-
kezdét és mindent felcsócsáltunk, amit találtunk. 

 



Egy gyors éjszaka utáni reggel kezdődött Itália (Toscana) felfedezése. Első nap a virágok városa, Firenze 
volt a célpont. 

A buszunk az Arno partján kidobott minket az ismeretlenbe és a Nemzeti Központi Könyvtár magassá-
gában bekeveredtünk a sűrű utcák hálózatába. Első megállónk a Piazza di Santa Croce terén volt. Itt 
már mindenkinek volt fülhallgatója, ahonnan Legény Éva nagytudású idegenvezetőtől megtudtuk, 
hogy az itt lévő Szent Kereszt templomot még 1294-ben kezdték el építeni és 1442-be fejezték be elő-
ször, majd a torony is csak 1842-ben lett kész. Gótikus stílusban kezdték és annyi év eltelt, hogy egyszer 
csak neogótikus lett.  

 

Elképedve néztük azokat a jeleket, ami a 1966-os árvíz szintjét mutatta, mert az a kis pocsolyaféle, ami 
mellett elsétáltunk hogyan emelkedhetett ilyen magasra, nem is értettük. Sok érték odaveszett, de 
szerencsére nagyon sok meg is maradt, ami miatt érdemes Firenzébe látogatni. 

A teret a Via Torta utcán hagytuk el és a szűk utcán kanyarogva jutottunk el Dante házához, ahol egy 
korabelinek kinéző turistacsalogató szavalta Dante művét.  

A délelőtti séta során összességében megismertük a Santa Croce templomot, a Ponte Vecchio hidat, a 
Dóm teret és a végén megcsodáltuk a Piazza della Signoria tér szobrait és épületeit, köztük a Palazzo 
Vecchiot. Kicsit furcsa volt a tér közepén elhelyezett ultramodern lyukas nő szobra a sarokban lévő 
Dávid szobor szomszédságában. 

Itt aztán két felé oszlott a csapat és kettős attakokban berohantunk az Uffizi képtárba. Itt először min-
denkitől elkobozták a veszélyesnek vélt eszközöket (vizet, pálinkás laposüveget, sörnyitót és bicskát), 
de bejutottunk. A néhány ezer műalkotás javát megtekintve zúgó fejjel és fájó ízületekkel gyorsan ke-
restünk valami itató helyet. Itt ittunk kávét, ettünk valami falatot és néztük a sóher olasz pincérek te-
vékenységét. 

 

Délután a szálloda felé indulva még felkaptattunk Firenze tetejére, egy kilátó terasznak kikiáltott ma-

gaslatra, ami Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni nevéről egyszerűen Piazzale Mic-

helangelo, azaz Michelangelo kilátó terasznak neveztek el. Itt elénk tárult a város látképe, ami innen 
a magasból is lenyűgöző volt. 



Este a szokásos vacsora és pihenés után frissen és kívánatosan ébredt a csapat, mert tudtuk, hogy a 
végre ferde napunk lesz. Mentünk Pisa helyőrségbe, hogy lássuk miként omlik össze a híres torony. 
De nem dőlt el. 

A buszok részére kijelölt területre érkezve, rögtön elhatároztuk, hogy a helyi kis vonatra (Dottó) pat-
tanva megspórolhatunk az egyre melegebb napon egy jókora gyalogtúrát. El is érkeztünk a város köz-
pontja közelébe, ahol egy rövid séta és idegenvezetés után megérkeztünk a látványossághoz, a Csodák 
teréhez. Itt egy kupacban épült a Keresztelőkápolna, a Dóm, a csodálatos freskókkal díszített temető-
hely és hát maga a torony, amit tényleg elég amatőr módon építettek fel a 14. századi építők, mert 
megdőlt és abba is hagyták az építését. Gondolom nem kaptak dicséretet a mesterek, de mostanra 
kiderült, hogy nekik volt igazuk, mert turisták ezrei hemzsegnek itt, hogy lássák a csodát. 

 

Miután mindenki kicsodálkozta magát visszaindultunk a szállásuk városába, ahol délután a szomszéd-
ban lévő Montecatini-Altóra egy fogaskerekű kis felvonóval felhúzattuk magunkat. Ropogott is minden, 
mert elég nehezek lehettünk. 

A tetején egy rövid séta és szabadidő után visszazuhantunk a mélybe és gyalog indultunk a szállás felé. 
Útközben megnéztünk egy lenyűgöző fürdő komplexumot is. 

 

Túránk negyedik - legnehezebb - 
napja is elérkezett. Bár néhányan már 
az utolsókat rúgták az erőnlétük miatt 
(főleg e sorok lejegyzője). Vonatra 
szálltunk és elindultuk a sziklák közé 
ékelődött 5 falu (Cinque Terre Nemzeti 
Park) irányába, ahol 3 falut birtokba is 
vettünk. A települések közötti utat vo-
nattal tettük meg. Az első két falun 
egyszerűen átrohanva elérkeztünk a 
harmadikba, ahol félig-meddig homo-
kos tengerpart várt minket. Többen 



bele is vetették magukat a hűs habokba, de az éhesebb fajta keresett valami éttermet, de a szieszta 
szokása miatt lyukra futott. Én is. 

Megjegyzés: A Cinque Terre (jelentése öt föld) a Ligur-tenger partjának egyik zord és nehezen megkö-
zelíthető része La Spezia városától északnyugatra, Porto Venere és Levanto települések között. Nevét a 
területén osztozó öt településről kapta: Riomaggiore, Manarola, Vernazza, Corniglia és Monterosso al 
Mare. Az öt faluban együttvéve 7000 ember él. A régió védelmet élvez, mint nemzeti park és 1997 óta, 
mint az UNESCO világörökség része. 

 

 

A visszaút is vonattal, majd a busszal történt és a szokásos vacsora után egy kis csevegés, a sebek nya-
logatása, majd pakolás a másnapi útra. 

Utolsó nap a hazatéréssel telt el igen lassan, bár nem unatkoztunk. További Király Tours Rádió adáso-
kat hallgattunk, teszteket töltöttünk ki, hogy mire is emlékszünk. A helyezettek értékes díjakat és tap-
sokat kaptak. Nagyon örültünk egymásnak, de a megérkezés után szétrebbentünk, mint a verebek. 

Összefoglalva: 

• Toscana megér egy utat, Firenzét látni kell. 

• Köszönjük a kiváló programot Király Jolantának és lányának Krisztinának, a szervezést pedig a 
mi nagy varázslónknak Ocsovai Jánosnak. 

• Köszönjük, hogy a mintegy 20 éves történetünk során olyan sok új ismeretet kaptunk és törté-
nelmi csodát láthattunk, ami ilyen rövid idő alatt még nem fordult elő. 

• Kiváló idegenvezetés minden helyen, Legény Éva és Forgács Andrea személyében. 

• Attila és Feri kiválóan vezette a buszunkat. 

• Köszönjük, hogy az első alkalommal velünk tartó túratársaink zökkenőmentesen beilleszkedtek 
és egységet alkottak a csapattal.  

• A szálloda tiszta, csendes, csak a 4 csillagot nem értettük. 

• Szerencsénkre (vagy nem?) enyhén szólva kánikulai meleg volt. 

• A világ minden részéből özönlenek a turisták ide, sok helyen alig lehet tőlük mozdulni. 

• A túra utáni napokban úgy tűnt, néhányan bekaptuk a covid vírust, ami enyhébb lefolyású volt, 
mint régebben, de eléggé elvette a figyelmet a lényegről, az útról. Akik ráharaptak, azoknak 
jobbulást, akik nem, árulják el a titkot. 

• És egy jó Mottó Ocsótól: "Lassan megyünk, de mindig hátra". A mondás a fáradságnak köszön-
hető, de tetszik.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÉVADZÁRÓ KIRÁNDULÁS 

Évzáró, télköszöntő, Mikulás túra – Komárom (Csillag Erőd; Gánt - Bauxitbányászati Mú-

zeum; - Vértes Vendéglő (szakosztály értekezlet) 

2022. december 03.  
Mottó: 

„A felfedezés abból áll, hogy látjuk azt, amit mindenki látott, és azt gondoljuk, amit 

senki más nem gondolt.” (Jonathan Swift, Guliver utazása Lilliputban) 

 

Fittyet hányva a covidnak, az influenzának, a gerincsérvnek és sok más egyéb kínzó problémá-
nak a csapat idén sikerrel szervezte meg és tudta le az évadzáró kirándulásunkat, ami egyben a 
szakosztály éves értekezlete is volt.  

A szokásos módon kezdődött a szervezés. Miután körvonalazódott a program, onnantól csak 
pár nap és minden készen állt az indulásra. Busz üzemkész, belépők rendezve, ebéd megren-
delve, Mikulás felkészítve. 

A busz a már megszokott állomásokon keresztül Budapestről indulva, először Tatán vette fel a 
már akkor fáradni látszó tatai turistákat, majd Komáromban nagy riadalmat keltve a belváros 
lakosai között csatlakoztak a győri lakosok is.  

Miután a létszám így teljes lett, mintegy 2 perc alatt máris a komáromi erődrendszer egyik leg-
frissebben felújított erődjéhez, a Csillagerődhöz érkeztünk.  

Itt véletlenszerűen kétfelé oszlott a csapat, mint a sötét köd és két vezető terelgetett minket 
körbe-körbe az erőd termeiben elhelyezett szobrok sokaságán. 

 

A felújított Csillagerődben kapott helyet a budapesti Szépművészeti Múzeum több mint száz-
éves gipszmásolat-gyűjteménye. A 2015-ben megkezdett restaurálási folyamat eredményeként 
több mint kétszáz kiemelkedő antik, középkori és reneszánsz másolat látható az erődben ren-
dezett új kiállításon. A kiállítás a maga módján lenyűgöző, különösen az idegenvezetőnk felké-
szült és érdekes kalauzolása miatt is. 

Mindenesetre teljesen találó az ottani mottó: „Csillagba zárt művészet”. 

 



Miután az agyunk csurig telt a szobrok látványától egy kis toalett után buszra szálltunk és elin-
dultunk Gánt felé. 

Az út során meghallgattuk az üdülésekkel kapcsolatos tájékoztatót, hogy jobban és céltudato-
sabban tudjuk tervezni öreg napjainkat és pihenésünket. 

Gánton először a Balás Jenő Bauxitbányászati Múzeum és Földtani Park Geológiai Látogatóköz-
pont egyik vezetője várt minket. Hamar rájöttünk, hogy ő az elsők között lehetett a bánya meg-
nyitása során, mert a szakmai ismerete kimagasló volt. Csüngtünk ajkán és ittuk szavait. 

 

Itt is a hely szűke miatt két csoportra kellett oszlani, ami majdnem megegyezett az erőd cso-
portjaival, de nem tennék rá nagy fogadalmat. 

Az egyik csoport rögtön begyalogolt a „Magyar Mars” területére, ahol egy jó nagyot sétáltak a 
vörös színű talajjal fedett idegen bolygóra emlékeztető bányában. 

A másik csapat a fő geológus vezetésével leszállt a bányába és átélte a bányászok sanyarú éle-
tét, néhány sújtólégrobbanást és menekültünk a bányatűz elől szívlapáttal a kezünkben. 

 

Mindenki túlélte. 

Aztán cserélt a két csapat és így mindenki mindent látott, hallott és átélt. 

Már mindenkit az éhség gyötört, de a buszra szállás előtt még nagy szeretettel megköszöntöt-
tük a decemberi szülinaposokat és megágyaztunk az ebédnek. 

 



Pár perc alatt már az étteremnél voltunk a vendégek nagy megrökönyödésére beözönlöttünk 
az étterembe és elfoglaltuk a nekünk kijelölt helyet. 

És egyszer csak, csodák csodája megjelent Mikulás, pedig azt hittük ez csak mese, de revideáltuk 
eddigi nézeteinket és elhittük, hogy tényleg a Mikulás jelent meg csomagokat osztogatva. 

 

Egyesekben azért gyanús volt, hogy a Mikulás nagyon hasonlított Gyula bácsira, aki eddig a 
buszt vezette. 

Aztán ettünk. 

Az utolsó morzsa felcsipegetése után betolták az 50 szeletes tortát, ami akkora volt, hogy azok-
nak is jutott volna, akik nem voltak ott. 

  

 

 

 

 

 

 

A torta több céllal készült. Első sorban az elmúlt évek elmaradt rendezvényeinken kerek 
születésnapos túratársaink köszöntését pótolta, volt összesen 21 fő. Másod sorban magunkat, 
a Csavargó Csapatot  köszöntöttük, hogy még mindig megvagyunk, harmadik célja pedig az 
ebéd utáni desszert szerepét töltötte be. 

A torta első szeletét a csapat jelenlévő korelnöke Zsiga bácsi kapta, aki ezzel hivatalosan is 
megkezdte a torta elpusztításának ceremóniáját. 

A köszöntések során kedvenc vezetőnk szerényen kihagyta magát a felsorolásból, de nem 
engedtünk a 48-ból és a 70-ből sem, mi is felköszöntöttük Jánost. 

 



Közben csendben lezajlott a hivatalos szakosztály értekezlet is, ahol rövid tájékoztatást kaptunk 
a megtörtént és a majd megtörténő programjainkról, egyetértéssel megszavaztuk, hogy Joósz 
Attila túratársunk a küldöttközgyűlésen egyesületi jutalomban részesüljön, valamint kijelöltük 
a küldötteket is, akik részt vesznek a küldöttközgyűlésen.  

Köszönjük a szervezést a szakosztályvezetőnek, akinek gyors gyógyulást kívántunk, hogy újra 
felvigyen minket a kis fehér házhoz a domb tetejére. (Az egy katedrális volt, de ez egy régi 
történet.) 

Külön dicséret illeti az étterem dolgozóit, akik mindent elkövettek, hogy jól érezzük magunkat 
és finomakat ehessünk. 

 

A hazafelé úton megint a tataiaknak volt szerencséje, mert a busz egészen a házukig hozta 
őket, így nem kellett sokat az utazással foglalkozni. 

 

Ezzel zártuk a 2022. évet, ahol a sok egyéb akadály mellet mégis megszerveztünk és végrehaj-
tottunk négy túrát, abból az egyik Olaszország volt. 

Várjuk a 2023. év kalandjait. 

 

 

 

 

 

 


