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A hajósi pincesor

Streitmann Andrásné–Szántai Katalin

A PEDAGÓGUS TERMÉSZETJÁRÓK 40 ÉVES TÖRTÉNETE

A megalakulás és előzményei

1974 nyarán Streitmann Andrásné, mint az Úttörő Turista Szakkör vezetője, és Szántai Katalin, 
az Országjáró Diákok Körének vezetője a jászberényi Pedagógus Szakszervezet ajánlására részt 
vettek a Pedagógus Természetbarátok Országos Találkozóján. Itt fogant meg bennük a gondolat, 
hogy városunkban is megszervezzék a pedagógus természetjáró szakosztályt. Az elhatározást 
tett követte, és az ősz folyamán máris több túrát szerveztek a Mátrába.

1975 januárjától már a Pedagógus Sportegyesület természetjáró szakosztályaként működ-
tünk a szakszervezet támogatásával. Az volt a célunk, hogy szervezett keretet biztosítsunk a 
túrázást szerető kollegák számára az egészséges, tartalmas, szabadidős tevékenységhez. A tagság 
bázisát a gimnáziumi tanárok, az általános iskolai nevelők, óvónők és iskolai dolgozók adták. A 
szakosztály vezetését Szántai Katalin vállalta el, és l8 évig lelkesen szervezte a kirándulásokat. 
Helyettese, Streitmann Andrásné, a gazdasági felelős pedig Husznay Mária lett. 
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Miskolci kirándulás

Alapító tagjaink: Ádám Gizella, Balla Albertné, Berke Istvánné, Csörgő Terézia, Főző 
Györgyi, Kardos Zoltánné, Kiss Gyula, Kiss Gyuláné, Koncz Éva, Misi Éva, Nagy Ilona, Nagy 
Jánosné, Rontó Tamásné, Sáros Katalin, Szántai József, Szántai Józsefné, Vajda Béláné.

Az évek során a taglétszám alakulása változatos képet mutatott. 1985-ig fokozatosan nőtt a 
túrázók száma 92 főre. A 90-es években 50-70 főre csökkent, de 2000 után ismét 90 főre emel-
kedett, ami kisebb ingadozással állandósult. A tagság többsége nő volt, de házaspárok, később 
gyerekek, majd unokák is csatlakoztak szakosztályunkhoz. Az évek során kirándulást szerető 
barátokkal, ismerősökkel bővült a tagság.

Szervezeti változások, gazdasági ügyeink 

1983-ban a városi sportegyesületeket összevonták. Így mi is a Lehel SE színeiben folytattuk 
tevékenységünket l989-ig. I983-tól sportigazolvánnyal rendelkeztünk, és a befizetett tagdíjat bé-
lyeggel igazoltuk. Amíg Lehel SE-tagok voltunk – a nyári 3 napos kirándulásra – térítésmente-
sen kaptunk autóbuszt a Hűtőgépgyár szakszervezetének jóvoltából.

1989-ben megváltozott a Lehel SE működése, ami számunkra már nem volt előnyös, ezért 
önállóan működtünk tovább. 1992-ben Streitmann Andrásné vette át a szakosztály vezetését, és 
további 22 évig vállalta annak irányítását.
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A paksi halászcsárdában

A Lehel SE-ből való kilépésünk után önálló, civil szervezetté váltunk. Összetartozásunk 
szimbólumaként az első években évi 10 Ft tagdíjat fizettünk. Ezt az összeget később 20, 50, 
l00, 200, 400, majd 2008-tól 500 Ft-ra emeltük. Az így összegyűlt pénzből fedeztük szervezési 
költségeinket (telefon, levél, másolás), vásároltuk a vetélkedők nyerteseinek jutalmát, sírcsokro-
kat vettünk a halottainknak, alkalmanként fizettük a múzeumi belépőket, templomlátogatáskor 
pedig az adományokat.

2004 és 2010 között évente 50 ezer, 2011-ben l00 ezer Ft támogatást kaptunk a jászberényi 
önkormányzat sportbizottságától. Sajnos 2012-től ez a segítség megszűnt, mivel a cégbíróságnál 
nem voltunk bejegyezve. (Egy új törvény csak a bejegyzett egyesületek támogatását engedélyezte.) 
A fenti összegeket főleg a nyári 3 napos kirándulásainkon használtuk fel, melyről elszámolást ké-
szítettünk támogatónknak. Bevételeinkről és kiadásainkról pontos kimutatást vezettünk. Az évente 
megrendezett közgyűlésen minderről tájékoztattuk a jelenlévőket. Mivel tagságunk zöme időköz-
ben nyugdíjas lett, költségeink minimalizálása érdekében igyekeztünk olcsó megoldásokat keresni. 
Így a nyári kirándulásainkon kollégiumokban szálltunk meg, az étkezésről mindenki maga gondos-
kodott, idegenvezetésre helyi ismerőst kértünk meg, akinek egy Lehel kürt másolattal köszöntük 
meg a tájékoztatást, s egy-egy kiránduláson sok-sok látnivalót iktattunk be.

A vezetőség a kirándulások szervezéséért és lebonyolításáért semmilyen anyagi kedvez-
ményben nem részesült. A felmerült költségeket éppúgy fizette, mint a csoport tagjai.
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Közgyűlések

Minden év márciusában összehívtuk a tagságot, hogy visszaemlékezzünk az előző évi kirándulá-
sokra, és megbeszéljük a következő hónapok programjait. A közgyűlés helyszíne a Lehel Vezér 
Gimnázium egyik tanterme volt. Ezúton is köszönjük a mindenkori iskolavezetésnek, hogy he-
lyet biztosított számunkra. A közgyűlés hangulatát emelte, hogy mindenki elhozta kedvenc süte-
ményét, amivel megkínáltuk egymást. Streitmann Andrásné változatos, játékos fejtörőket állított 
össze az előző évben meglátogatott városokról, nevezetességekről. Szántai Katalin az utakról 
készült diaképeit vetítette, Sáros Katalin pedig művészi fotóival kápráztatott el bennünket.

A közgyűlés egyben a társas kapcsolatok megerősítését is segítette. Annyira összekovácso-
lódott csapatunk, hogy a téli holtszezonban is igényeltük a közös együttlétet. Így már egy-egy 
színházlátogatás is színesítette a programunkat. Hálásan gondolunk Nagy Piroskára, aki jobbnál 
jobb darabokra szerzett jegyet számunkra. Később ezt a feladatot is Streitmann Andrásné vállalta 
magára.

Programjainkról

Kirándulásaink az első 10 évben az iskolások túráihoz kapcsolódtak, és valóban a természetet 
jártuk, főleg az Országos Kék Túra útvonalán. Több közös túránk volt a Kókai László Úttörőház-
zal, a Hűtőgépgyár, a Gyetvai János Ált. Iskola és a Lehel Vezér Gimnázium turista szakosztá-
lyával. Később megnőtt az igény az országjárásra, a városi, múzeumi, műemléki kirándulásokra. 
Ezért évente 2 tavaszi és 2 őszi egynapos kirándulást szerveztünk, nyáron pedig 3 napos ország-
járásra indultunk. A 3 napos kirándulás alkalmával az ország 1-1 tájegységével alaposabban 
megismerkedtünk. Felkerestük a környék természeti, irodalmi és művészeti értékeit. Mindenütt 
lelkes patrióták segítették tájékozódásunkat.

Az évek múlásával a hegyen-völgyön gyaloglást felváltották az arborétumi séták. Elmond-
hatjuk, hogy 40 év alatt keresztül-kasul végig utaztuk az országot Szombathelytől Debrecenig, 
Szegedtől Balassagyarmatig, Zalaegerszegtől Sárospatakig, Gyulától Sopronig. Az ország min-
den nagyobb tájegységét felkerestük több alkalommal is. Néhányszor az ország határain túlra is 
eljutottunk. l982-ben Csehszlovákiában, a Magas Tátrában, l983-ban Erdélyben, l984-ben Po-
zsonyban, 1985-ben Nagymihályiban töltöttünk felejthetetlen napokat.

Országos rendezvények, túramozgalmak

1975 és l995 között tagságunk képviselői részt vettek a Pedagógus Természetbarátok Országos 
találkozóján, melyet mindig az ország különböző, kiránduló helyekben és látnivalókban gazdag 
városaiban rendezett meg az Országos Pedagógus Szakszervezet. Bekapcsolódtunk az országos 
túramozgalmakba. 1976-ban a II. Rákóczi Ferenc Jubileumi Emléktúrák teljesítésével sikerült l2 
tagunknak az ezüst emlékplakettet megszerezni.

1977-ben a Tanácsköztársaság Emléktúra bronz fokozatát l0 fő érdemelte ki. 1980-ban és 
1984-ben a Tájak-Korok-Múzeumok bronz fokozatát, később, l981-ben, l986-ban és l988-ban 
az arany és ezüst fokozatot kaptuk meg
1978-ban Vácon, l984-ben Sződligeten részt vettünk a természetbarát szakosztályvezetők to-
vábbképzésén a Pedagógus Szakszervezet szervezésében. 1982-ben a Magyar Természetbarát 
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Parádfürdő, Ilona-völgyi vízesés

Szövetség VII. Országos Találkozóján, Szarvason táboroztunk. Több alkalommal csatlakoztunk 
az országos szervezésű November 7-i Emléktúrához a Pilisnyeregben.

1982-ben a Városi- Járási Természetbarát Találkozóra, Nagyvisnyóra is elutaztunk, és a tá-
jékozódási túraversenyen a Pedagógus SE színeiben a II. helyen végeztünk. A Városi- Járási 
Természetbarát Szakszövetség turista báljain l982-ben, l983-ban és l984-ben többen képviseltük 
szakosztályunkat.

1989-ben a centenáriumi „Vásárhelyi István Túrát” is többen teljesítettük. Kirándulásaink-
ról és programjainkról Streitmann Andrásné naplót vezetett, amit fotókkal, dokumentumokkal 
és  képeslapokkal illusztrált. Újra átlapozva a naplókat magunk is megdöbbenünk azon, hogy 
műemlékekben és természeti szépségekben milyen gazdag országban élünk, és mi erről a saját 
szemünkkel győződhettünk meg.

Az eltelt évek átélt élményei baráti közösséggé formálták a tagságot. Egyúttal az idő is el-
szállt felettünk. A lelkesedés nem fogyott, de az erőnk igen. Úgy határoztunk, hogy 2014 márci-
usában egy ünnepélyes közgyűlés keretében természetjáróként elköszönünk egymástól. 


