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LAPOK

Ez az inycsiklandozó falat az asztalon lévõ többi
finomsággal akár az egyesületi közgyûlés

alaphangulatát is megadhatná. Azonban mindezt
az expedíció sikeres befejezését követõ fogadáson

fogyasztották a résztvevõk

A lét a tét
Bizonyára sokan emlékeznek még az
idei áprilisi közgyűlésre, amikor el-
nökünk, Dr. Jeszenszky Géza a Kár-
pát-Koszorú Nemzetközi Túramozga-
lom sikerétől tette függővé egyesü-
letünk fennmaradását. Az expedíció
mintaszerűen teljesítette a vállalt
feladatát. A továbbiakban létünk az
elnökségen múlik?

A kérdésre mi, az egyesület tagjai,
tisztségviselői adhatjuk meg a választ a
mindent eldöntő közgyűlésen. Amely-
nek időpontja 2004. december 11-e,
20.00 óra, helye Galyatetői Sícentrum
és Biatlon Pálya turistaház.

A részletes program az Egyesületi hírek
rovatban, a 4. oldalon olvasható.

Az állandó túratagok (balról jobbra:
Mocsári László, Csima Mihály, Ratiu Krisztián,
Polgár Lajos, Vámos László és Mályi József)

közel 2600 km gyaloglás után a szlo-
vákiai Dévényben 2004. szeptember
18-án sikerrel befejeződött.
Ezúton gratulálunk a túrázóknak. Egye-
sületünk hálás köszönetet mond mind-
azoknak, akik nagylelkű adományaikkal
támogaták e nemes vállalkozást.

A célbaérés előtti túraszakasz rövid
összefoglalóját Csima Mihály küldte.

Írása a 2. oldalon kezdődik.

A Kárpát–Koszorú
Nemzetközi

Túramozgalom
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Utolsó előtti pihenő napunkat Lysá pod
Makytou nevű kis faluban töltöttük, ahol
nagyon jól berendezett turistaszállást
működtet az önkormányzat. Innen utun-
kat Csehország felé folytattuk, a határt
Strelna nevű falunál léptük át.

Ezen a szakaszon sok kerékpáros tu-
ristával találkoztunk, sőt egy motorossal
is. Neki nem nagyon örültünk, mert soká-
ig érződött a kipufogó-gáz szaga. Amikor
visszatértünk Szlovákiába, csapatunk a
trencséni vár meglátogatása mellett dön-
tött. A vár kívülről nagyon mutatós, az ide-
genvezetéssel megnézett várbelső és tár-
lat már nem ilyen elragadó. A város zajá-
tól, forgalmától alaposan elfáradtunk és
jól esett visszamenni a hegyekbe.

Tettünk még egy rövid kirándulást
cseh területen, itt hagytuk el az utolsó 900
m feletti csúcsot (Velke Javorina, 970 m),
majd elhagyva a Fehér-Kárpátokat utun-
kat a Kis-Kárpátokban folytattuk. Felke-
restük a csejtei várat, ahol Báthory Erzsé-
bet is raboskodott.

Elég gyorsan haladtunk a kellemes er-
dei utakon, így jutott időnk a természet
által felkínált gyümölcsökből is fogyaszta-
ni. Hamarosan elértük Dobra Voda tele-
pülést, ahonnan átgyalogoltunk Mariasra
szállást keresni. A hegyek között megbúvó
kis üdülőfalu most igazán csendes volt, egy
teremtett lélek sehol. Némi várakozás után
jött a tulajdonos, akinek megesett a szíve
rajtunk és a szünetet tartó szálláshelyet
„fölélesztette”. Háziasszonyunk – megtud-
va mekkora utat tettünk már meg – me-
legvizes lábfürdővel kedveskedett fotó-
sunknak, sőt a vendégszobát is átengedte
pezsgőfürdőzésre, amihez még fürdősót is
adott. Fantasztikusan éreztük magunkat,
ámulatba ejtő volt ez a vendégszeretet.

És elérkezett túránk utolsó szakasza!
Már több mint négy hónapja voltunk úton,
megtettünk több mint 2400 km-t, de nap-
ra pontosan ott voltunk, ahogyan Vámos
László és Mályi József megtervezték! A Kis-
Kárpátoknak ez a szakasza kellemes és
szép túraútvonal, sziklás ormok, várak te-
szik változatossá. A Záruby (767 m) csú-
csáról – ahol egy „kellékeitől” megfosztott
csupasz betonoszlop áll – szép kilátás nyí-
lik a környező hegyekre, a közelben lévő
várromra (Ostry Kamen). A Kis-Kárpátok-
ban ritkán bukkantunk iható vizet adó
forrásra, így nagyon jó szolgálatot tett

Célba ért a Kárpát-Koszorú
Nemzetközi Túramozgalom
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a kerámia betétes víztisztító, ami egész tú-
ránk során velünk volt.

Folytatva utunkat a Stefanikova
magistrálén sorra hagytuk magunk mögött
a 700 m-es, majd az 500 m-es csúcsokat,
egyre közelebb kerültünk a végcélhoz.
Amikor megláttuk Pozsonyt, bizony meg-
örültünk. Nagyon szép és jó volt a túra,

óriási élményt jelentett, de már mind-
annyinknak „kicsit” hiányzott az otthon.
Követségünk közbenjárására az erdészet
engedélyezte, hogy az utolsó éjszakákat a
Kamzikon lévő erdészház kertjében tölt-
sük el. Mivel volt egy nap tartalékunk, ezt
városnézéssel töltöttünk. Nem győztük
csodálni Pozsony óvárosának műemlék
házait, templomait, utcáit és a várat.

És elérkezett szeptember 18-ka, az utol-
só túranap. Vidáman, az otthonról érke-
zett családtagokkal, túratársakkal kiegé-
szülve érkeztünk meg Dévényre, ahol a vár
alatt lévő szállodában fogadott bennünket
Magyarország pozsonyi nagykövete. Meg-
ható köszöntők elhangzása, ajándékok át-
adása után finom falatokkal pótoltuk a
hosszú túrán elvesztett energia egy részét.

Dévény, 2004. 09. 18.
Csima Mihály
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Hideghegyi munkatúra
A közelgő tél előtt – a sok elvégzendő feladat okán –, két időpontot is hirdetünk az őszi hideghe-
gyi munkatúrára. Kérjük tagtársainkat a minél nagyobb számban való részvételre. A munkatúrán
szívesen látunk családtagokat, barátokat, vendégeket is, akik nem tagjai (még) a MKE-nek. Je-
lentkezés a geza@jeszen.hu címen, illetve írásban az Egyesületnél, 1244 Budapest, Pf. 800. Mun-
kakesztyűt mindenki hozzon magával, néhány csákány, továbbá bozótvágó ollók is kellenének.

1. 2004. október 30-31. egy új felvonó építésének előkészítése.
2. 2004. november 6-7. az alábbi tervezett program szerint:

Ingyenes szállás Magas Taxon, vagy a nagyhideghegyi turistaházban!
Találkozó 9 órakor az inóci bánya alatti parkolóban. (Megközelítés: 2A autóút, Kis-
maros, Királyrét; – illetve a Bp-ről 7:55-kor induló szobi vonattal, ez 8:37-kor ér
Kismarosra, az oda érkezőket autóval szállítjuk tovább.) A résztvevőket terepjáróval
visszük föl Hideghegyre. Előkészítjük a terepet a déli lejtő mellett újra felállításra
kerülő felvonóhoz, az északi lejtő kis felvonójából felhasználásra kerülő elemeket
átszállítjuk. Az egyes pályákat csoportokra bontva járjuk végig, eltávolítva a köveket,
ágakat, géppel kaszálva a növényzetet. Megtisztítjuk a két északi pályát összekötő
szakaszt a rádőlt fáktól, ugyanezt elvégezzük a síúton. A 2-es pálya alsó szakaszán
található szűkületben megerősítjük a tavaly jól bevált palánkot. Festéssel, útjelző
táblák elhelyezésével segítjük elő a tájékozódást a síterepeken. Elegendő résztvevő
esetén tisztítjuk a sífutó utakat is Magas Tax és a Csóványos között.
Vasárnap a közös ebéd után három sí-útvonalon indulunk vissza, hogy azokon aka-
dálytalan legyen télen a lesiklás.

Már most jelezzük, hogy az idei téli hideghegy-csóványosi sítúra és téli tábor időpontja
2005. 02. 26-27. (Jeszenszky Géza)

Meghívó a Magyarországi Kárpát Egyesület közgyûlésére
A közgyűlés helye: Galyatetői Sícentrum és Biatlon Pálya turistaház.
A közgyűlés időpontja: 2004. december 11. (szombat) 20 óra.
Érkezés, regisztráció, tagdíjfizetés lehetősége: 18-20 óra.
A közgyűlés tervezett napirendi pontjai:

• Az elnökség beszámolója az előző közgyűlés óta eltelt időszakról.
• Az elnökség beszámolója a 2004. év gazdálkodásáról.
• A 2005. évi programterv ismertetése.
• A 2005. évi gazdálkodási terv ismertetése.
• A tagszervezetek vezetőinek beszámolója a tagszervezetek 2004. évi tevékenységé-

ről és a 2005. évi programokról.
• Elnökségi tisztújítás.
• Alapszabály módosítás.
• Egyebek.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helye és időpontja:
Galyatetői Sícentrum és Biatlon Pálya turistaház 2004. december 11. (szombat) 20.30 óra.
A megismételt közgyűlés az ott megjelentek létszámától függetlenül határozatképes!
A közgyűlésen a szállás és az étkezés – az Egyesület hozzájárulásával – személyenként 2000 Ft.
Jelentkezés Lehotzky Gyulánál (1/337-5874) vagy Király Gabinál (gabriella.kiraly@gyism.gov.hu).
(Elnökség)
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