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„…nekem minden magyar továbbra is testvérem.”

Felszállt a fehér füst, egyesületünknek új
elnöksége van. Az MKE szervezeti felállá-
sát tekintve mindenképpen megújult, a
legfőbb tisztségviselők vonatkozásában
már kevésbé. Aki visszaemlékszik a 2004-
es áprilisi közgyűlésre és végigolvassa an-
nak jegyzőkönyvét, a tehetetlenség, a nem-
törődömség, a párbeszéd hiánya jutnak az
eszébe. Azóta eltelt közel háromnegyed
évben – köszönhetően néhány lelkes és
tevékeny vezetőnek, tagnak, a létét meg-
erősítő komoly eredményeket tud felmu-
tatni a Magyarországi Kárpát Egyesület.

Rendhagyó beszámoló a 2. oldalon.

Az MKE és a jövő A gyalázat napja
A politikai pártok magyarázata szerint si-
ker, az összmagyarságnak kudarc a kettős
állampolgárságról tartott népszavazás
eredménye. Minket „kárpátosokat” külö-
nösen érzékenyen érintő döntés okozta
első véleményekről adunk hírt, barátaink
témába illő levelezéseinek közzétételével.

Összeállításunk a 8. oldalon kezdődik.

Egyesületi hírek
tájékoztat az egyesületi tagdíjról, a meg-
újult igazolványokkal kapcsolatos teen-
dőkről. Az MKE vezetése nagyon köszöni
a 2004-ben felajánlott SZJA 1%-át, de 2005-
re is elvárja e fontos támogatást.
MKE klubprogram van egészen márciusig.

Hírcsokor a 4–5. oldalon.

Túraterv
terjedelmi okokból most csak a január
meg a február. Bőséges a programkínálat!
A részletekért, valamint az esetleges vál-
tozások okozta bosszankodás elkerülésé-
re, indulás előtt keressék a túravezetőt!

Ajánlataink a 11. oldalon.

Szerkesztő: Nagy Péter, peter.nagi@axelero.hu

KÁRPÁTI

Internet: http://www.karpategyesulet.hu és http://kee.eck.hu
Postacím: 1244 Budapest, Pf.: 800.

A Magyarországi Kárpát Egyesület
hivatalos lapja

LAPOK
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folytatás az első oldalról:
Az egyesületi évzáró közgyűlés most egy-
beesett a vezetőség választással. Tisztség-
viselőink két éves megbizatása december-
ben lejárt, emiatt a tevékenységeink érté-
kelésén túl a közgyűlés feladata volt a tiszt-
újítás is. A nagy eseménynek a Galyatetői
Sícentrum és Biatlon turistaház adott he-
lyet 2004. december 11 és 12-én.

Nem lehetett sokáig a sűrű felhőpap-
lan fölötti látványban, – a hófedte Magas
Tátra vonulatában gyönyörködni, mert a
kibővített vezetőség tagjainak elő kellet ké-
szíteni az esti „műsor” részletes forgató-
könyvét. Az áthült falak között és a hideg
padokon kabátokban ülve folyt a munka,
mely során alapszabály módosítás, tagdíj-
fizetés, egyesületi igazolványok, túraveze-
tő képzés, média kérdések (Kárpáti Lapok
és a honlap), a közeljövő feladatai egy-
aránt átbeszélve lettek.

A nagy helyiség hőmérséklete a lázas
munka és a langyos radiátorokkal együtt
is csak kissé emelkedett, így kénytelen volt
minden jelenlévő a belső hőtermelését a
nyitvatartó büfé alkoholos italai segítségé-
vel forszírozni. A hangulatot csak fokozta
a vacsora utáni, az ügyvezető alelnök fel-
szolgálta névnapi sütemény. Mindezek
után kezdődött a nagy közgyűlés hivata-
los, adminisztratív része.

Ennyi kitérő után, visszatérve a beve-
zetőben felvázolt gondolatokhoz, a teljes-
ség igényét mellőzve tekintsük át a prob-
lémás időszakot, amikor a „lét volt a tét”.

A mentőövnek a Kárpát-Koszorú Nem-
zetközi Túramozgalom sikeres lebonyolí-
tása tekinthető. Az eredményes pályázatok,
a nagyhideghegyi munkatúrák, a rendsze-
res, hetenkénti klubélet beindítása Buda-
pesten és nem utolsó sorban a Kárpáti La-
pok havonkénti megjelenése, együttesen
hozzájárultak a hullámvölgy elhagyásához.

A vezetõség felállása a következõ
két esztendõre:
• Elnök:

Dr. Jeszenszky Géza
• Ügyvezetõ alelnök:

Dr. Király Gabriella
• Alelnök:

Mályi József
Mérai Róbert

• Titkár:
Lehotzky Gyula

• A mindenkori négy legnagyobb
jogi személyiségû tagegyesület
vezetõje, jelenleg:
Keszthelyi Gyula, JTE
Komlósi András, KEM
Köves Gyula, KEE
Vámos László, PKE

Meg kell említeni, nem minden kitű-
zött célunk volt sikeres. Jelentkezők hiá-
nyában nem jött létre a síszakosztály.
Messze elmaradt a várakozástól a Kárpát-
Koszorú vállalkozás anyagi támogatottsá-
ga és az ott gyaloglók száma. Ami a gyen-
ge propaganda-munka, a média érdekte-
lenségének következménye. Erdélyország
magyarjait leszámítva, az érintett környe-
ző országok turistái  nem képviseltették
magukat a nemzetközi túrán. Ennek bi-
zonyára politikai oka lehetett.

Taglétszámunk alig emelkedett, ami
részben adminisztratív tehetetlenségre ve-
zethető vissza. Megjegyzem, ahhoz, hogy
jogilag országos rangú egyesületté váljunk,
nem elég a taglétszám növelése, annak te-
rületi megoszlása is fontos. Ugyanis, leg-
alább hét megyében kellene tagegyesület-
tel rendelkeznünk e pályázati szempont-
ból fontos kritériumhoz.

A Kárpáti Lapok szerkesztése, a KEE
saját internet oldalán való bemutatása

A választók kijózanodtak
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elsőrendű. Viszont a papiros változat há-
zilagos előállítása technikailag sok prob-
lémát okozott és most sem teljeskörűen
megoldott, emiatt ezen változat terjeszté-
se pontatlan. Mire a tagtársakhoz ért a lap-
szám, az aktuális hír elavult. Sajnos a tar-
talom is nehezen állt össze, mert az „írás-
tudók” és múzsáik pihentek.

A leköszönt tisztségviselők tevékenysé-
gének megítélése alapvetően pozitív.  Az
eredmények ismeretében örömmel meg-
állapíthatjuk, hogy voltak történelmi ha-
gyományainknak folytatói, léteztek „dol-
gozók”, az egyesületért cselekvők. Mind-
annyiuk önzetlenül elvégzett munkáját
nagy köszönet illeti.

Miként a főcímben is olvasható, az új
vezetéssel immáron a jövőre fókuszálunk,
hiszen a jelenünk stabilizálódott.

Mi nem egy lélektelen gyalogos horda,
hanem magas szellemiséggel rendelkező,
történelmi egyesület vagyunk. A múltunk
kötelez, meghatározza jelenünket, kijelö-
li a jövőbeni teendőinket.

Tennivalóink, – a gyászos népszavazá-
si eredmény következtében – egy újabb
feladattal egészül ki. Nevezetesen, fel kell
világosítani a besötétedett fejeket. A tisz-
tánlátást a magunk egyszerű, ugyanakkor
a leghatásosabb  eszközével, a jelenlétünk-
kel kívánjuk elősegíteni. Nem fogunk fü-
lünk-farkunk behúzúsával, megszégyenült
anyaházi magyarként, véreinket elkerülve
a megmaradt hegyeinkben megbújni. A ke-
resztény-nemzeti szellemiségünk erejével
és tudatában az országot-világot járva fog-
juk hirdetni a múltbeli és jelen eddigi
eredményeinket, a jövő céljait. Célszerű-
en az elkészült és összetartozásunkat ki-
fejező új tagsági igazolvány kitöltésével, a
tagdíjak határidőre befizetésével kezdünk,
a sikeres Kárpát-Koszorú túra feldolgozott
élményanyagának vetítésével, tematikus
túraprogramok összeállításával folyta-
tunk…

Nagy Péter

A Kárpát-Koszorú túra alapcsapata kö-
szönet-nyílvánításának jeleként, vetí-
tési körútra készül Erdélybe, a jelzett
városokba.
2005. január
21. 18 óra – Déva
22. 18 óra – Brassó
23. 18 óra – Sepsiszentgyörgy
24. 10 óra – Kommandó, ált. iskola
24. 18 óra – Kézdivásárhely
25. 18 óra – Csíkmenaság
26. 18 óra – Csíkszereda
27. 18 óra – Székelyudvarhely
28. 18 óra – Gyergyószentmiklós
29. 18 óra – Marosvásárhely
30. 18 óra – Nagybánya
31. 18 óra – Szatmárnémeti
2005 február
1. 18 óra – Zilah
2. 18 óra – Kolozsvár
3. 18 óra – Nagyvárad
4. 18 óra – Arad
5. 18 óra – Temesvár

Az előadások ingyenesek lesznek.
Az alapcsapat nem kér és nem fogad el
ellenszolgáltatást, ha szállást kínálnak
fel a helyi szervezetek, azt elfogadjuk.

A vetítési anyag diafilmekből áll. Fo-
tózta: Mocsári László és Mályi József.

Az utazó alapcsapat tagjai: Mocsári
László – a hivatásos fotós, Polgár Lajos
– a halk szavú hegymászónk, Ratiu
(Rácz) Krisztián – hegyivezető Nagybá-
nyáról, Vámos László – a túra főszer-
vezője és Mályi József a túra vezetője.
A mostani túrának nem volt tagja, de
velünk jön Magyari Gábor.

Fogadjátok el a programunkat és
szervezzétek úgy az estéket, hogy is-
mét együtt ünnepelhessünk!

Baráti szeretettel: Mályi József

„Csináljunk jó időt”
Ünnepeljünk együtt!
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Egyesületi hírek

Tagdíj
Az MKE vezetősége örömmel jelenti, hogy
tagjai számára a 2005. évre a tagdíj rend-
szere és összege nem változik. A tagság
anyagi hozzájárulása a szervezeti és admi-
nisztratív működésünk alapja, összetarto-
zásunk kifejezése. Ezért kérjük, hogy a mel-
lékelt csekken a tagdíjfizetési kötelezettsé-
geiknek legkésőbb 2005. március 31-ig ele-
get tenni sziveskedjenek.
A négy jogi tagszervezet tagjai – a jelzett
határnapig – a saját egyesületük kasszá-
jába fizessék be a számukra megállapított
éves tagdíjat. Ugyanis ők az MKE-től eltérő
díjmegállapítási módszer szerint fizetnek és az MKE felé a tagegyesületi vezetők –
létszámukkal arányos kvóta alapján – számolnak el.

Fizetendõ MKE tagdíj

• Családi: 3000 Ft,
mely a házaspárok, élettársak,
szülõ(k) és gyermek(ek) együt-
tes díja, számuktól függetlenül.
• Egyéni: 2000 Ft.
• Diák, nyugdíjas: 800 Ft.
• Kiskorú egyéni tagok: 400 Ft.

Elérhetõségeink
A Magyarországi Kárpát Egyesület levelezési címe: 1244 Budapest, Pf.: 800.
Az elnökség tagjainak elérhetősége név, titulus, e-mail cím és mobilszámmal:

• Jeszenszki Géza elnök: geza@jeszen.hu (30) 388-5210
• Király Gabriella ügyvezető alelnök: gabriella.kiraly@nsh.hu (20) 355-4421

• Mályi József alelnök: malyi@generalkaiser.hu (30) 3944-715
• Mérai Róbert alelnök: merai@drotposta.hu (30) 4452-615

• Lehotzky Gyula titkár: (30) 465-1615
• Köves Gyula KEE elnök: kovesgy01@axelero.hu (20) 326-4943
• Vámos László PKE elnök: vamos.l@fibermail.hu (30) 9712-146

• Komlósi András KEM elnök: komandras@freemail.hu (20) 9429-182
• Keszthelyi Gyula JTE elnök: ntszn@freemail.hu (70) 332-8383

SZJA 1%
Közeleg az adóelszámolás ideje. Az MKE Elnöksége tisztelettel kéri adófizető tagjait,
hogy a személyi jövedelemadójuk 1%-ával szeretett egyesületünket támogassák. Buz-
dítsák családtagjaikat, barátaikat, ismerőseiket arra, hogy felajánlásaikat a Magyaror-
szági Kárpát Egyesület javára tegyék meg. Adószámunk: 18036345-1-41.
A beérkező 1%-ot a rendezvényeink költségeinek, így a részvételi díjak csökkentésére
kívánjuk fordítani.
Kérjük a rendelkezés pontos kitöltésére és a kisméretű borítékra figyeljenek, mert
pontatlanság, elírás esetén a felajánlott összeget elveszítjük.
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A vetítéseket este fél hétkor kezdjük el.
A Kárpát-Koszorú vetítések témája elsőd-
legesen az 1995/96-os téli és a Magyaror-
szági Kárpát Egyesület 2004. év nyári ex-
pedícióinak élménybeszámolója. Másod-
sorban a Kárpátok történelmi, kulturális,
néprajzi örökségének bemutatása. A színes
beszámolókhoz az adott műfajok művelő-
itől segítséget veszünk igénybe. Akiket ér-
dekelnek a Kárpátok, bátran betérhetnek
a könyvesboltba csütörtök esténként. Elő-
adó Mályi József lesz.

A négy másik témának előadója Somkuti
Nándor magashegyi túravezető lesz. Több
évtizede vezet hegymászó túrákat a Magas-
Tátrába, az Alpokba. Szinte bejárta már a
földkerekséget.

A vetítettképes előadások mellett, február közepétől elindítunk egy belső (Magyar-
országi Kárpát Egyesület több éve tagdíjat fizető tagságának) magashegyi turista-
túravezető tanfolyamot. Csütörtökönként elméleti előadások lesznek, tavasszal né-
hány hétvégén gyakorlati foglalkozásokat tartunk. A részleteket a klubban megtud-
hatjátok…

A klubest témájára mindenkitől várjuk a javaslatokat, élménybeszámolóval, fény-
képes vetítési lehetőséggel.

MKE klub

Vetítések, elõadások:
2005. január–március

jan. 6. Kárpát-Koszorú I.
jan. 13. Kárpát-Koszorú II.
jan. 20. Kárpát-Koszorú III.
jan. 27. Kilimandzsáró
febr. 3. Atlasz-hegység
febr. 10. Kárpát-Koszorú IV.
febr. 17. Kárpát-Koszorú V.
febr. 24. Kárpát-Koszorú VI.
márc. 3. Pireneusok-főgerinc
márc. 10. Mont Blanc

A klubestek hetente, csütörtök 18.00 órakor kezdődnek. Helyszín a Paulus Köny-
vesház, Budapest Dohány u. 61. szám alatt. Klubvezető Mályi József.

Megújult a tagsági igazolvány
Sokat késlekedtünk az elkészítésével, azonban most annál nagyobb örömmel juttajuk
el mindenkihez. Akik eljöttek a december 11-ei közgyűlésre, azok ott átvehették, akik
nem, azok a Kárpáti Lapok ezen lapszámával kapják kézhez, illetőleg a tagszervezeti
tagok, a tagszervezeti vezetőktől vehetik át. Érvényesítése minden évben a tagdíj befi-
zetését követően történik személyesen (a klubest, túra alkalmával), illetőleg postai út
igénybevételével; tagszervezeti tagok részére a tagszervezeti elnökök által. Kérjük, hogy
a mellékelt adatlapot,adataitok frissítése, az elérhetőség biztosítása érdekében az
egyesület levelezési címére eljuttani szíveskedjetek (Magyarországi Kárpát Egyesület
1244 Budapest, Pf.:800.).
A hivatkozott adatlap a csekkel és tagsági igazolvánnyal együtt szintén a januári
lapszámmal kerül kiküldésre. (dr.Király Gabriella)
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Kárpát-Koszorú
Nemzetközi Túramozgalom

Kedves Túratársunk!

A Kárpát-Koszorú nagy kaland mindenkinek a lelkében kezd már leülepedni. Utóta-
lálkozónk alatt Kétbodonyban sok szép, kellemes emléket idéztünk fel. Meg vagyunk
győződve arról, hogy sok maradt még, amelyet nem volt alkalom elmesélni. Idő eltel-
tével kissé másképp látjuk a dolgokat. Egyes esetleg kellemetlen élményeket átérté-
kel az idő. Nem jutottak szóhoz még az úgymond szerényebb résztvevők. Akik csak
szakaszokat jártak be, akik egy találkozót szerveztek, akik nagy lelkesedéssel tették az
apróbb dolgokat. Nem szabad róluk sem megfeledkeznünk. Mindenkinek, aki jelen
volt, kijár az a lehetőség, hogy 3 mondatban elmondhassa, mit is jelentett neki ott
lenni, részesévé válni a nagy túrának, amely mozgalommá kíván fejlődni. Mozgalom-
má nőni csak az úgynevezett kis emberek által tud. Sok sok kis összeadott lelkesedés
tengerré tud duzzadni és magával ragadja a szemlélőket és kételkedőket.

Az alkalom minderre, a brassói találkozó lesz, január 22-23-án. Miért Brassó?
Ez az erdélyi Kárpátoknak a központi helye. Itt hatalmas kulturája van a hegymá-

szásnak. Minden idelátógatónak kínál valamit, amit eddig még nem láthatott. Itt tevé-
kenykedik a www.brassó.ro honlap szerkesztősége, aki a legteljesebb internetes mé-
diahátteret biztosította a Kárpát-Koszorú Expedíció egész lefolyása alatt. Nagy szere-
tettel vállalta fel a helyi Erdélyi Kárpát Egyesület szakosztály a szervezést.

A Kárpát-Koszorú Expedíció alapcsapat bemutatókörútja találkozik a résztvevők-
kel ezen rendezvényen. Fontos állomás lesz. Ők körbejárják Erdélyt, de ilyen felállás-
ban, ily sok emberrel egy helyen találkozni máshol nem fognak.

Legyünk hát ott mind, akik magunkénak éreztük, érezzük ezt az elkezdett akciót.
Jelen lesznek a támogatók, szponzorok, segítő kezek, hegyimentők. Meghívónkat el-
juttatjuk mindenkinek, akinek valaha valami köze volt az túramozgalomhoz.

A találkozót 2 naposra tervezzük. Szombat reggel, az érkezés után rövid városné-
zéssel kezdődik, majd délután sor kerül a vetítésre, beszélgetésre, ami estefelé bulivá
alakul. A zenét Bardócz Péter és zenekara fogja szolgáltatni, akit ezennel ilyen oldalá-
ról is megismerhetünk. Látva munkáját, amit a www.brasso.ro/karpatok/index.php
honlap szerkesztésén végzett, meg vagyunk győzödve, szenzációsan fogjuk magunkat
érezni. Szálláslehetőséget a brassói EKE biztosít. Vasárnap egy igazi téli túrával pi-
henjük ki a buli fáradalmait.Utána mindenki indulhat hazafele, vagy újabb találkozók,
túrák, kalandok fele.

Szeretettel várunk!
A szervezőbizottság nevében:

Kedves Panni és Bogya Zoli

Igaz magyar szeretettel tolmácsoljuk erdélyi barátaink meghívóját Brassóba,
2005. január 22-23-ra, – ahol kapcsolódva Mályi József vezette bemutatókörút-
hoz, ismét együtt ünnepeljen a nagy csapat.
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Igaz magyar szeretettel és lelkesedés-
sel üdvözöljük a Magyar Turista Szövet-
ség elnöki székében Zsitvai Tibor nemzet-
gyűlési képviselő urat. Dr. Thirring Gusz-
távnak a Turista Szövetség elnöki tiszté-
ből való távozását szinte fájdalommal lát-
tuk, mert benne nagytehetségű szakem-
bert, a turistaügyek fáradhatatlan bajno-
kát és nagyérdemű apostolát vesztettük,
viszont örömünkre szolgál, hogy helyét a
magyar nemzeti eszme oly kiváló előhar-
cosa foglalta el, mint Zsitvai Tibor.

Már egyetemi hallgató korában élénk
részt vett társadalmi mozgalmakban, izzó
magyar lelkületével, rokonszenves modo-
rával magával ragadta társait, ő lett a ma-
gyar ifjúság vezére, az egyetemi kör elnö-
ke. Szervezte a keresztény ifjúságot, meg-
alapította a „Diák-otthont”, az ő terveze-
te alapján valósult meg a magyar diák-
kongresszus. Kemény harcot folytatott a
nemzeti eszme ellenségei ellen. Szervez-
te az egyetemi zászlóaljakat, megalapító-
ja lett az iskolai céllövészetnek.

Zsitvatetői
Zsitvai Tibor

Imigyen írt Jász Géza, a Magyar Turis-
ta Egyesület alelnöke szövetségük
újonnan kinevezett elnökéről. (Megje-
lent: Turisták Lapja 1923. XXXV. évf. 9-
12 szám, 45-46. old.)

Kísért a múlt
A marseille-i diákkongresszuson kemé-

nyen fellép a román diákok ellen. A BEAC
új fejlődési alapját veti meg s 1909-ben
ügyvédi diplomát szerez, majd a Magyar
Államvasutaknál mint ügyész szerepel. Ez
időben a nemzeti céllövészet érdekében
nagy munkásságot fejt ki. Közben jogi és
közlekedési folyóiratoknak is dolgozott,
sőt dalokat is költ. Számos társadalmi s
jótékony egyesületnek lesz tevékeny mun-
kása és vezére. 1919-ben a Területvédő
Liga igazgató-választmányi tagja, majd a
Kereszténység Nemzeti Párt alapító tagja;
1919. szept. 30-án Kecskemét városának
kormánybiztos főispánja s ezen tisztében
8 hónapig Friedrich István politikájának
exponense. A keresztény nemzeti irány fá-
radhatatlan munkása, a Magyar Gazdaszö-
vetség, a Jurista Club, a Keresztény Casino
tagja, 1921-ben az orsz. gazdakongresszus
kecskeméti előadója, majd a Magyar Nem-
zeti Szövetség kecskeméti osztályának el-
nöke. A legutóbbi választások óta Kecske-
mét városának nemzetgyűlési képviselője.

A hazánkat ért rendkívüli megpróbál-
tatások után kell, hogy a keresztény nem-
zeti gondolat legyen minden társadalmi
alakulat vezérlő eszméje, kell, hogy a tár-
sadalom vezetői, így a Magyar Turista Szö-
vetségé is elsősorban a keresztény nem-
zeti eszme fanatikus katonái legyenek.
Mint ilyet ösmerjük és üdvözöljük szövet-
ségünk élén Zsitvai Tibort s előre bizto-
sítjuk támogatásunkról. Bennünk a Ma-
gyar Turista Egyesület tagjaiban, minden-
kor azt a gárdát fogja találni, mely az ő ha-
zafias vezetése alatt kész dolgozni, küzde-
ni, szenvedni, ha kell meghalni apáink szent
örökéért, az ezeréves Magyarországért.
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Mindig azt állítottam, az az igaz magyar, aki a gyalázatos trianoni békeszerző-
dés határain kívül rekedt és minden megaláztatás, nehézség, küzdelem ellené-
re magyarságát megtartva, a szülőföldjén, az idegen országban maradt. Mi, a
határon belüliek, csak magyar állampolgárságúak vagyunk. Soha nem gondol-
tam, hogy a fenti állításom országos bizonyítást nyer egy számomra érthetet-
len, – alapvetően jóindulatúnak gondolt, országossá lett kérdésfelvetésben, 2004.
december 5-én.

Egy kiemelés a barátomnak írt levelemből:
Az igaz magyar kárpátos gondolat csak néhány irredenta, revizionista, nacionalista,
fasiszta, szélsőjobb, zsidógyűlölő, cigányellenes…– ki tudja minek nevezhető e libe-
rális-posztbolsevik országban – fejében lehet.
A mai Magyarországban nem lehet Agatha Christy híres darabját szinpadra állítani
ezzel a címmel: Tíz kicsi néger, mert sérti az érzékeny négereket. De Tíz kicsi indián
sem lehet, mert az indiánoknak is van lelkivilága. Úgy tűnik lelke csak az igaz magyar-
nak nincs, aki megalázható, megtagadható, kifosztható, megtéveszthető, kihasznál-
ható, sárba taposható a (rosszul értelmezett) globalizáció jegyében…
Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogyan vélekednek a „Fekete Vasárnapról” az Izrael-
ben, izraeli-magyar kettős állampolgárságban élők, a svájci-magyarok vagy a magyar-
országból rendszeres havi nyugellátásban részesülő, Kanadában élő 56-os disszidens
magyarok. Elvesztik-e államunk biztosította jogaikat? …

Kivonat a fentiekre érkezett válaszból:
Tévét nem nagyon nézek, újságot nem olvasok, és manapság az interneten sem sű-
rűn olvasok híreket. Kicsit tudatos, kicsit ösztönös védekezés ez a sajtó és a politika
ferdítéseivel szemben. Pedig a közügy nagyon is érdekel, de a politika manipulációjá-
val már elteltem. Próbálom a dolgokat pártoktól függetlenül szemlélni, ugyanakkor
meghallgatva a fontos kérdések pro és kontra érveit…
… Meglepett viszont, hogy mennyi megtévesztett ember van ebben az országban és a
magyarok ilyen könnyen válhatnak önmaguk ellenségeivé. Nem kell ide orosz, né-
met, de még a román vagy a tót sem, elintézzük mi magunkat is.
Nem szabad ilyen kérdéseket feltenni egy 40 éves internacionalista – kommunista
agymosáson átpaszírozott, egyébként is passziv társadalomnak. Ha mégis, akkor szü-
letnek ilyen rossz ízű, reményt, hitet keserítő eredmények.
Ezen túl kell lépni valahogy és mint tudjuk, a remény hal meg utóljára. Én töretlenül
hiszem, hogy a jövő fog még kedvezően változni a számunkra.
Végezetül legyen szabad mottónak egy Kölcsey idézet:

„Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe,
s fiadnak hagyd örökül, ha kihunysz:

A HAZA MINDEN ELŐTT!”

(1833. Emléklapra c. epigramma)

Nagy Péter, KEE

Hol vannak a magyarok?

Gondolatok a „Fekete Vasárnap” kapcsán – határon belül
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Egy pár szóval vázolom neked az itteni hangulatot. Amit leírok, azt nem azért,
hogy neked vagy a barátaimnak lelkiismeret furdalásotok legyen, hanem mert
ez a száraz valóság.

Gyergyószentmiklóson ma voltak a városnapok, mivel Szentmiklós a védőszen-
tünk és ilyenkor búcsú van és a környező településekről több ezren ide zarándokol-
nak. Hatalmas tömeg előtt szabadtéri mise van. Ma reggel a székelyek több százan
elmentek az espereshez és követelték, hogy a plébániáról vegye le a magyar zászlót
és többet nem énekeljük
a magyar himnuszt, amíg
ez a helyzet meg nem ol-
dódik. Gondolom ismer-
tek és érzitek annak a sú-
lyát, mikor egy közösség
azt a himnuszt nem éne-
keli el, amiért eddig so-
kan börtönben ültek.

Az esperes a misén el-
mondta, többet nem hasz-
náljuk az anyaország kife-
jezést és annyira vagyunk
testvérek mint Káin volt
Ábelnek.

Mivel vagy tíz testvér-
városból (amit lehet hogy
megszakítunk) itt voltak a
komcsi polgármesterek
meg tanácsosok, az espe-
res üzent gyurcsánynak,
hogy nem kell nekünk
semmilyen nemzeti csomag, mert mi nem vagyunk koldusok. Nagyon sokan ma vissza-
küldték a magyar igazolványukat… és így tovább.

Tehát ez lett a hangulat és nem tudom ezt hogy, mikor, és mivel lehet feloldani.
A székely tovább is kitárja előtettek a kapuját és lehet hogy egyesek észre sem veszik
a változást, de a szívekben valami bezárult. Ha olyan emberel beszélgetsz, aki elkezdi
bizonygatni az igazát, hogy miért nem ment el, vagy miért szavazott nemmel, mondd
meg neki, azt üzenjük: ide ne hozza többé a képit.

Titeket (1,5 millió) magyart, mert úgy néz ki csak annyian maradtatok, szívesen
látunk és ha már megutáltátok ott az életet, gyertek ide és mi biztos egyből megadjuk
nektek a székely állampolgárságot...

Őszinte barátsággal,
István

Hol vagytok magyarok?

(Illusztráció: NP)
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A programfüzetet kéne, hogy írjam, és küldjem. De nem teszem, mert nem tudom mit
tegyek. Nézem, nézem a tervezett utakat Erdélybe, a Felvidékre és töprengek: kihúz-
zam? Van, lesz képünk kimenni? El sem tudom képzelni, hogy tudok a szemébe nézni
Anikónak, Imrének, Annácskának, Ágicának, Jocónak… és most szinte mindenki eszem-
be jut. Egyáltalán mi a francnak szervezek én utat minden évben több száz embernek
Székelyföldre, Szlovákiába? Beszélek a Kárpát–medencéről, Trianonról, Magyarság-
ról. Volt, van értelme?

– Gyula, gyere amikor csak akarsz, de ide mást „onnan” ne hozzál! – írja gyergyói
barátom még a szavazás éjszakáján. És az ember ne sírja el magát!

És még képes vagyok mentegetőzni! – Nem az emberek a hibásak, hanem a mocs-
kos kampány, a kormány (és én még azt hittem, hogy a Kádár–rezsimtől már szemetebb
rendszer nem jöhet!). Hazudok, nem tudom miért. Mert csak mi tehetünk erről az
egészről. MI. Vagyis ők, akik elhitték, akik féltek, akiknek „fontosabb” dolguk akadt,
akiknek a zsebe közelebb volt az eszéhez, mint a szíve, akiknek nem is volt szíve,
akiknek most már papírjuk van.

„Magyarországiak, nektek már van papírotok arról, hogy nem vagytok magyarok!”
– írja ma reggel az Erdélyi Szó. „Magyar állampolgárokat nem szolgálunk ki” – olvas-
ható a székelyföldi kocsmaajtókon. Ami 84 év kitudja hányfajta rendszerének, diktáto-
rának nem sikerült, mi könnyedén megoldottuk.

Miféle országban, Istenem, miféle emberek között élünk mi? Nagyon, kimondha-
tatlanul nagyon szégyellem – most először – magyar mivoltomat. Legalább elvált a
szar a víztől – mondta két hete Duray Miklós. Hát el! Mi pedig itt maradtunk. És nem
a vízben.

Szóval csak töprengek ezen a programon. És a jövőn. Mi legyen? Kárpát Egyesület?
Többek, mások vagyunk egyáltalán? Vagy lehetnénk „Zöldellő Rét” Turistaegyesület
is? Szeretünk túrázni, helyrepofozunk néhány lerobbant erdészházat, átvisszük a bé-
kákat az úton, etetjük a madarakat, nem dobáljuk el a szemetet. Legyünk hát büszkék
magunkra?! Jelent még valamit egyáltalán nekünk, hitvány utódoknak a kárpátos gon-
dolat? Hirdetjük, kiállunk mellette?

Hirdethetjük, kiállhatunk mellette egyáltalán? A „múltban gyökerező, avult, nacio-
nalista és klerikális eszmék” mellett? (idézet Gy. Ferenctől, 2004. 12. 06.). Pontosan
ezzel az indoklással tiltották be 1946–ban a kommunisták a Magyarországi Kárpát
Egyesületet.

„Zöldellő Rét” – nem is hangzik rosszul. De minek? „Kárpát Egyesület” – Múltja
van. Amely, úgy gondolom mindnyájunkat kötelez.

Vagy marad a Zöldellő Rét.
Köves Gyula, KEE

Kedves Kárpátos Barátaim!
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Programajánlat

Január

2.  Turista Panteon
Évadnyitó túra a Bükkben
Túravezető: KEM, Pintér Vendel.

8. „Az elsõ túra”
Szarvaskő–Les ház–Berva
Táv: 8 km, szint: 260 m, mi.: 3 óra.
Találkozó: 7.00 óra, Eger MÁV pu.
Túravezető: KEE, Köves Gyula, 20/ 326-4943.

15. Tarjánka-szurdok–Markaz–
Kékestetõ–Mátraháza

Utazás: Bp. Stadion busz pu.-ról 6.25-kor.
Információ: PKE, Vámos László, 30/971-2146.

16. Miskolc–(Kohász kék)–Fehér-kõ–
Lillafüred

Túravezető: KEM, Czibula Károly.

22.  Börzsöny — Hegyek bércein 6.
Királyrét–Nagy-Hideg-hegy–Csóványos–Kemence
Táv: 26 km, szint: 850 m. Költség: 1670 Ft
Találkozó: 8.30 Kismaros vá.
A vonat a Nyugatiból 7.55-kor indul!
Túravezető: PKE, Vasenszky Szabolcs.

28-30. Téli Mátra túrák
1. nap: Szurdokpüspöki–Horka-t.–Muzsla–Sóbá-
nya-p.–völgye–Zám-p.-völgye–Szalajkás-t.–Péterke-
h.–Tót-hegyes–Világos-h.–Sósirét–Gy.oroszi. 2. nap:
Téli Mátra 42 teljesítménytúra Mátrafüred–
Lajosháza–M.szt.imre –Galyatető–Vörösmarty th.–
Petőfi-f.–Gabi-halála–Kékes–Gyökeres-f.–M.füred
3. nap: Parádfürdő–Mária-képoszlop–Fülemüle-
vgy.–Várbükki eh.–Oroszlánvár–Jagus-t.–Messzelá-
tó-h.–Első-Tarnóca-völgye–Kisnána, délután fürdés
Egerszalókon!
Találkozó: 28-án 6.20, Bp., Stadion busz pu.
Költség: kb. 7000 Ft (utazás+szállás+nev. díj).
Túravezető: PKE, Farkas Márton, 20/211-5107.

30. Bányahegy–Nagymezõ–Zsidó-rét–
Õrkõ ház–Bélapátfalva

Táv: 18 km, szint: 550 m, mi.: 7 óra.
Találkozó: 6.50 , Eger Volán pu.
Túravezető: KEE, Köves Gyula, 20/ 326-4943.

30. Miskolc–Bükkszentkereszt–
Kõlyukgalya–Kisgyõr

Túravezető: KEM, Radnai János, 46/317-014.

Február

6. Miskolc–Ómassa–Szentlélek–
Örvény-kõ–Barátság-kert–Magos-
kõ–Garadna

Túravezető: KEM, Répászky Ernő, 30/392-6152.

6. Gödöllõ nevezetességei
TKME tagcsoport
Találkozó: 9.20 Bp., Örs vezér tere, HÉV-pénztár.
Költség: 570 Ft+belépők.
Túravezető: PKE, Farkas Márton 20/211-5107.

12-13. Heves-Borsodi-dombság
1. nap: Hangonyi-tó–Vermes-vgy.–Járnokfői tanya–
Teresznek-vgy.–Palinapuszta–Cinókás-vgy.–Ökör-h.–
Remete-vgy.–Borsodnádasd. 2. nap: Ivád–Szent-
vgy.–Szénégetőpuszta–Őszmihály–Evetes-ág–Csur-
gó-f.–Nádas-orom–Mátracserpuszta–Nyírmedi-tó–
Mátranovák–Mátraterenye.
Táv: 24+28 km, szint: 550+700 m.
Költség: kb. 5000 Ft (utazás+szállás)
Találkozó: 6.20 Bp., Stadion buszáll., 5. kocsiállás.
Túravezető: PKE, Farkas Márton 20/211-5107,

Kiss Atilla.

19. Bélapátfalva–Õrkõ ház–Pes-kõ–
Peskõi barlang–Felsõtárkány

Táv: 18 km, szint: 700 m, menetidő: 8 óra.
Indulás: Eger MÁV pu. 7.20, ill. Egervár 7.27.
Túravezető: KEE, Nagy Péter, 30/383-1602.

19-20. Hideghegy-csóványosi sítúra
Jelentkezés: MKE, Jeszenszky Géza, geza@jeszen.hu.

20. Miskolc–Ómassa–Bánkút–Nagy-
mezõ–Bánya-hegy–Répáshuta

Túravezető: KEM, dr. Meszléri Éva, 46/323-010.

26. Zöld teljesítménytúra
Infó: MKE, Lehotzky Gyula, 1/337-5874.

26. Síelés, túrázás a Szlovák Paradi-
csomban

Jelentkezés: KEE, Bónusz György, 20/935-4579.

Túraterv,  programok
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Szeptember első hétvégéjén keltünk útra,
hogy felfedezhessük túratársaimmal a
Cserhát kevéssé ismert részeit. Volt aki már
előző este megérkezett a szálláshelyünk-
re Ordaspusztára, de a csapat zöme csak
szombat reggel indult el. Bercelig sikerült
minden autót összegyűjteni, majd a helyi
ABC-ben történt vásárlás után, a konvoj
méretűvé duzzadt sor elindult az egyre
rosszabb állagú aszfalt úton Ordaspuszta
irányába. Elérkezve egy elágazáshoz a csa-
pat kettévált, egy részük a táblának, a
másik részük a térképnek hitt. Ez utóbbi-
hoz tartoztam jó magam is, mivel én ve-
zettem a sort. Hamarosan beláttam, hogy
mégis csak a másik csapatnak volt igaza,
mivel egyre rosszabb minőségű utakon
haladtunk, s megfogalmazódott bennem
a felismerés: itt legutóbb talán a szandai
várba haladó szekerek járhattak, úgy anno
1500 körül. De hát szégyen lett volna
megfordulni, meg hát nem is nagyon tud-
tunk, így hát nem volt mit tenni folytattuk
utunkat. Végül is egy spojler leszakadása
árán elértük Ordaspusztát. Szállásunk egy
régi tanyasi iskola épületében volt, amit
az idők szavát követve átépítettek erdei
iskolává. Nagy tágas hálótermek, konyha,
fürdőszoba, az udvaron hatalmas füves
terület, körbe a Cserhát hegyei, lankái. Aki
ezek után szeretne itt szállást foglalni,
annak kimondottan az aszályos nyarakat
ajánlanám, mivel a földes úton, ha leesik
egy kis eső innen még a harckocsi sem tud
kijutni a dombon át.

No de nézelődésre igazán nem volt sok
időnk, mivel aznapra 25 km-es túrát ter-
veztem. Így hát felszerélésünket gyorsan
összekapkodtuk és neki indultunk a job-
bára jelzetlen utunknak. Ordaspuszta ház-

Cserháti túra, avagy a járt utat
a járatlanért el ne hagyd

falai között nagy meglepetésemre felfedez-
tem a Z+ jelzést, amit a térképem nem
jelölt. A jelzés valószínűleg Bérről jött és
Szandavárba tartott.

Apropó a Szanda hegy: a hegy kettős
kúpja 500 m fölé magasodik, így messzi-
ről is jól látható tájékozódási pontként
szolgál, még az M3-as autópályáról is fel-
ismerhetjük jellegzetes alakját. A vár
egyébként a jobboldali csúcson található,
amire a kisgyerekesek kivételével most
nem másztunk fel.

Mély sajnálatomra így hát a Z+ jelzést
csak érintettük és elindultunk, az ismeret-
lenbe térképem információira hagyatkoz-
va. Az első megpróbáltatások egy szeder-
indával és csalánnal bőségesen benőtt
mélyútban kezdődtek. Ekkor már néhá-
nyan  a felmenőimet kezdték emlegetni,
különösen azok akik rövidnadrágban vág-
tak bele e kis túrába.
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Egyedül Vámos Péter fütyörészett, mi-
vel ő a többiektől eltérően hosszú nad-
rágban gyalogolt. Csobánkapuszta helyén
egy kis mesterséges tavat találtunk és ha-
marosan elértük a Z jelzést, ezt hamar el-
hagyva északi irányban folytattuk utunkat,
majd egy szénégető telep után jobbra ka-
nyarodva a Sas-bérc felé indultunk. Az er-
dei út nem sokára egy erdészeti aszfalt
útba torkolt, amit követve és a szederbok-
rok között legelve elértük a Sas-bérc
(469m) tetejét. A csúcson pár évvel ezelőtt
a bujáki önkormányzat felújította az egy-
kori vadászházat, s most mint kilátót üze-
melteti. A kilátó tetejéről tiszta időben fen-
séges kilátás nyílik a Cserhát, a Mátra és a
Börzsöny hegyeire, de ide látszik a Karancs
és a Naszály csúcsa is.

A kilátó őre egy nyugdíjas erdész  út-
baigazított minket, megmutatva a legrövi-
debb utat Buják irányába. Tájékozódásun-
kat tölgyfalevél útjelek is segítették, ami-
ket valamikor a bujáki önkormányzat he-
lyeztetett el a faluból a kilátóhoz a hegy-
gerincen vezető út mentén. Az útjelek egy
idő múlva ketté váltak, a jobbra vezető a
gerincen folytatódott a bujáki kálváriáig,

a  balra letérő a völgybe vezetett, a Selyem-
rétre. Mi ez utóbbit követtük és lejutot-
tunk az Egidius forráshoz. A forrás a ne-
vét Egidiusról kapta aki arról volt neveze-
tes, hogy szétosztotta vagyonát a szegé-
nyek között, majd benedek rendi szerze-
tesként élt, később szentté avatták. Nos a
szent hatása mára már eltűnt, mert egy
csepp víz sem akadt a kiszáradt forrásban.
Újra elérve az erdészeti utat már a bujáki
vár irányába folytattuk utunkat. A várba
egy viszonylag rövid, de meredek kapasz-
kodóval jutottunk fel. A vár a török-ma-
gyar háborúk során hol magyar, holt tö-
rök kézre került, e a hadi események so-
rán az állaga egyre romlott. Ma már csak
rom, bár az egykor a falakat is benövő fá-
kat és bokrokat a helyiek kivágták, egy ré-
gészeti feltárás és állagmegóvás ráférne a
várra. A romok közül szép kilátás van a
környékre, illetve a lábainál elterülő ka-
tonai üdülőre. Ha már itt tartunk veszte-
gessünk egy pár szót a katonai üdülő és a
turistautak feltűnő hiányának összefüggé-
séről. Ez a katonai üdülő nem véletlenül
épült pont ide, tudomásom szerint az
egész környék erdei a Honvédelmi Minisz-
térium területét képezték, és ebbéli funk-
ciójában jobban szerették ha pizsamacsí-
kos tábornokok szórták a golyót szegény
erdei állatokra, mint sem turisták csám-
pázzanak az erdei utakon. A várból a falu-
ba vezetett az utunk, ahol felfrissítettük
magunkat üdítő italokkal, majd erőt gyűjt-
ve elindultunk vissza a szálláshelyünk felé.
A kálvárihoz vezető utat hamar megtalál-
tuk és onnan jó 4 km-en át követtük a helyi
tölgyfa jelzést. Ezután már csak a térkép-
ben és a szerencsékben bízhattunk, mert
teljesen jelzetlen területen haladtunk. Egy
merőleges nyiladék mentén elindultunk
DNY-i irányba, egyre bozótosabb lett az út,
helyenként már csak a fák között tudtunk
haladni. Egy újabb csapást követve azt
vettük észre, hogy eltűnt az út, így nem
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volt mit tenni, torony iránt a helyes irányt
tartva elindultunk lefelé a hegyoldalon.
Csakhamar egy vízmosást kezdtünk kerül-
getni, majd bele ereszkedve mentünk egy-
re lefelé. Egy bozótoson átvágva kiértünk
egy elhanyagolt kukoricatáblához minia-
tűr kukoricákkal. A vetésen átvágva elér-
tük a Z jelzést és hamarosan megláttuk a
reggeli víztároló kéklő tükrét, így már min-
denki megnyugodva vette tudomásul,
hogy hamarosan visszaérkezünk szálláshe-
lyünkre. Így is lett és a napot megkoro-
názva jó paprikás krumplit vacsoráztunk.

Másnap a bőséges reggeli után immá-
ron 3 fővel megfogyatkozott csapatunk ne-
kivágott az aznapi rövid kis túrának, a béri
Nagy-hegy irányába. Ezúttal megint bebi-
zonyosodott, hogy a térkép és a valóság
egymástól gyökeresen különbözhet. A tér-
képen jelölt földút ugyanis a valóságban
napraforgó táblává változott, de a sorok
között viszonylag jól lehetett haladni, egy
bozótoson való átkelés után nagy meg-
könnyebbülésünkre egy viszonylag jó útra
bukkantunk.

Amiről hamarosan kiderült, hogy itt
vezet a tegnap már fel lelt Z+ jelzés, csak
a patak és az erdő túloldalán haladt. Most
már vidámabban haladtunk az egyre kö-
zelebbről integető hegy felé. Körölöttünk
mindenütt mezők és rétek távolabb erdők
zöldeltek. Elérve a Z jelzést élesen jobbra
fordultunk és elindultunk az egyre mere-
dekebbé váló úton fölfelé. A sziklák alá

érve egy újabb, a térképen nem szereplő
jelet fedeztünk fel a Sárgát. Érdekes, hogy
ezen a kis szakaszon, ahol a 2 nap alatt
jártunk kettő, a térképen egyáltalán nem
szereplő jelzést találtunk. Hazaérve meg-
néztem a legújabb Cserhát térképeket, de
azon sem szerepelt egyik jelzés sem. Aján-
lom ezt a térképkészítők figyelmébe.

 A sziklák alá felkapaszkodva megpil-
lantottuk, azt amiért ide jöttünk: az
andezitömlést. Hasonló látvány fogadott
minket mint ha somoskői bazaltömlésnél
illetve a Balatonfelvidéken a Hegyestűnél
álltunk volna. Az érdekessége e helynek
az, hogy andezitben az ilyen oszlopos ki-
válás nagyon ritka, a világon csak egy-két
helyen fordul elő. Valóban fenséges lát-
vány voltak az ég felé törő oszlopok sora.

Miután mindenki kigyönyörködte és ki-
fotózta magát elindultunk a hegy csúcsa
felé. A hegytetőn megpihenve gyönyörű
kilátás nyílott észak felé, a Keleti-Cserhát,
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a Mátra és a Karancs csúcsai látszottak a
távolból. Pont ráláttunk az ordaspusztai
szállásunkra, mögötte könnyen felismer-
tük a Szanda kettős csúcsát. A hegytetőn
továbbhaladva újabb andezitoszlopokat
fedeztünk fel, majd megkezdtük a leeresz-
kedést. Hazafelé ugyanazon úton halad-
tunk, amelyen idefele jöttünk, kivéve a
napraforgótáblát, amit most már kihagy-
tunk. Viszonylag korán már 14.00 órára
visszaértünk a szálláshelyre, így az össze-
pakolás után még maradt időnk egy kis
túrára. Sajnos az ajánlatomnak elég sokan
tudtak nemet mondani, így csak heten
vágtunk neki a csővári túrának. Két autó-
val Csővár község felé vettük az utat, ahol
is a temető mellett leparkoltunk. Innen
indultunk jelzetlen úton a vár felé észak-
nyugati irányban. A falu házait elhagyva
bal kéz felől fasor, jobb kéz felől szántó-
föld szegélyezte utunkat. Elérve egy erdőt
balra kanyarodtunk, az eddigi irányunkra
merőlegesen most már erdőben halad-
tunk. Egyre jobban kezdett emelkedni az

út, míg végül felértünk a hegygerincre. Itt
megtaláltuk a P jelzést amely szemből jött
és északi irányba távozott Nézsa irányába.
Mi a P rom jelzésen a vár felé mentünk.
Hamarosan meg is találtuk a romjaiban is
impozáns falait.

Még ma is látható az egykori ciszterna,
illetve a több emelet magas keleti és nyu-
gati fal. Szép kilátás nyílt Csővár községre
és a vár melletti völgy sziklafalaira. Miu-
tán kigyönyörködtük magunkat elindul-
tunk visszafelé a P rom jelzésen. Elérve a
P jelzést balra fordultunk és egy igen lej-
tős úton jutottunk le a vár melletti völgy-
be. Itt letértünk a P jelzésről és a völgy-
ben haladva a Csővár felé haladtunk, ha-
marosan meg is pillantottuk a falu házait.
Ez a kis túra kb. 4 km hosszú volt és kb.
másfél óra, ajánlom mindenkinek. Ezután
már kis csapatunk is haza felé vette az
irányt, a lábunkban jóleső fáradtsággal.

Mérai Róbert
fotó: Domokos Attila
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Hagyományunkhoz híven
ezt s túraévet is a Mikulás-
túrával zárjuk. Nem lesz
azért teljesen hagyomá-
nyos, némi meglepetést
most is tartogat.
December 4-én, szombaton
vár mindenkit a túraveze-
tő 8.30-kor a Színház busz-
megállónál. Csatlakozni
lehet a csoporthoz 9.00 óra-
kor a Berva gyárkapunál.
Innen egy 6 km-es túrával
érkezünk a Les-rétre. Útköz-
ben tervezzük a Mikulással
való találkozást, aki a gye-
rekek megajándékozása
után mindenkit meghív a
házához egy forró italra.
A pihenő után mintegy
4 km-es sétával érhetünk
vissza a Bervához.
Olvashattuk a drótpostával
és a plakátokon hirdetett
meghívást. Terjedt szájról-
szájra is, hiszen hiába van ki-
írva az éves programfüze-
tünkbe, mégis a személyes
megszólítás a leghatáso-
sabb. Mintegy 130 kicsi és
nagy várt a piros ruhás Mi-
kulással való találkozásra,
akit a Les-réten pillantottak
meg a gyerekek. Az ajándé-
kozást követően a Les ház-
ban  minden gyerek hivata-
los volt egy jó teára, a felnőt-
tek pedig a forralt bort kor-
tyolgatva melegedhettek.
A pihenő alatt, túráink so-
rán készült fotókból rende-
zett alkalmi kiállításon mu-
tattuk be merre is jártunk-
keltünk mostanában.

Nagy Péter, KEE
fotók:

Benkó Zsolt és Nagy Péter

Találkozás a Mikulással


