
 

      Emlékeztek?  

1998-ban így tizenhatan 
indultunk el az                                            

Országos Kéktúrán. 
Következő évben nagy 

lendülettel és teljes 
menetfelszereléssel 
indultunk a Vértes 
meghódítására, 

a felnőttek 15 -18 kilós 
hátizsákokkal. 

 
Egy idő után éreztük, 

hogy az állóképességünk még nem az igazi. Kéjes fáradtságunkat és 
elcsigázottságunkat vidámsággal palástoltuk. Így történt, hogy a gánti szállást 
elhagyva - ahol előző este egy lagziban vacsoráztunk - végigmentünk az Antal-árkon. 
Kiértünk egy kunyhóhoz. Innen indult egy erdészeti műút a Nagybükkig. 1999.06.01-én 
ezen a műúton írtuk közösen egy menetelő verset az amerikai hadsereg kiképző 
indulójának dallamára a Kéktúránkról. 
                       
                                                 Ez a vers így szólt: 
 

 
              Hülye banda hová mész?            Ez itten az OKT!  
               
              Kövesd csak a kékjelzést,           egyszer talán célba érsz. 
 
              Nyelvem hosszabb, mint az út,   a hátizsák a földig húz.  
 
              Talpam ég a betonon,                 a kanyarig még kihúzom. 
              
              Hegyen – völgyön átkelünk,        a túrázás az életünk. 
 
              Hozhatod a csajodat,                  megfőzi a kávédat. 
 
              Katasztrófa Lacival,                    nem érhet el soha baj. 
 
              Romvári, plusz húsz méter,        nyomotokba sem ér el. 
 
              Erdőt – mezőt megjárunk,          de erre bizony ráfázunk. 
 
              Mert este kidől a csapat,            s horkolási versenyt tart! 
 
             
                                                                       
 



1./ 1998. május. A Gerecse, Dorog – Szárliget. 
     Tokodibánya, Mogyorósbánya, Péliföldszentkereszt, Pusztamarót, Gerecse  
     üdülő, Bányahegy eh, Koldusszállás, Somlyó 
- A Gete hegyet első nap utazás után megmásztuk. Utolsó napig cipeltük a 

babkonzerveket ahelyett, hogy az első nap megfőztük volna. A Kulcsár 
Gabinak a tábortűznél elégett a cipőtalpa a szárításnál. A reggeli 
kucsmagombás tojásrántotta volt a Somlyó-hegyi th-nál. 

          1.Képek: https://photos.app.goo.gl/G2EALWbyQDU1gmCK9 
  
2./ 1998. június. A Vértes, Szárliget – Csókakő. 
      Várgesztes, Kőhányáspuszta, Mindszentpuszta, Gánt. 
 -  Szárligeten az étteremben vártuk ki a szakadó esőt, ami beázott és az                      
    asztalokra csöpögött a víz. Gánton egy esküvőn vacsoráztunk. Mi voltunk az 

előkóstolók, és elvállalták másnap reggelre a hagymás, szalonnás 
tojásrántottánkat. 

          2.Képek: https://photos.app.goo.gl/BV45JyYm7zvoC1Ec9 
 
3./ 1998. november. A Cserhát, Nógrád – Becske. 
      Magyarkút, Katalinpuszta, Ősagárd, Felsőpetény, Romhány, Kétbodony. 
-  A Naszály megmászása közben a Kulcsár megtaposta mérgében a 

hátizsákját, mert úgy érezte soha nem ér föl. Nagymálynál volt a 
hegyoldalban egy pottyantós WC, gyönyörű kilátással a Gyadai-rétre. A Tibi 
ezt kipróbálta.  

           3.Képek: https://photos.app.goo.gl/dzmHXQ13CYBM7e1c7 
 
4./ 1999. április. A Cserhát, Becske – Mátraverebély. 
     Szandaváralja, Cserhátsurány, Nógrádsipek, Hollókő, Nagymezőpuszta,     
     Nagybárkány. 
- Szandavárat az oldalán másztuk meg. Mint minden várnál itt is kellett kávét 

főzni. 
            4.Képek: https://photos.app.goo.gl/b3msSpAHp3NMkmnu8 
 
5./ 1999. május. Az Aggteleki-hegy, Putnok – Bódvaszilas. 
      Kelemér, Zádorfalva, Aggtelek bg, Jósvafő, Derenk, Szabó-pallag eh. 
- Szádvárban is főztünk kávét. A Nagy-Tohonya patak és a Lófejvölgy szép 

volt. Faszénégetés mind a három fázisát láthattuk a képeken is rajta van. 
Jósvafőig nyafogtak a gyerekek, hogy fáradtak, ott meg nekiálltak focizni. 

            5.Képek: https://photos.app.goo.gl/NpUd5thCMfmiPeh59 
 
6./ 1999. augusztus. A Zemplén, Hollóháza – Boldogkőváralja. 
     László tanya, Nagy-Milic, Füzér, Nagybózsva, Nagyhuta, Vágáshuta,  
  Sátoraljaújhely, Cirkáló tanya, Makkoshotyka, Eszkála eh, Istvánkuti eh,Regéc. 
- Esti tábortüzünk hatalmas volt az erdészháznál, a kilátás pedig a füzéri várra 

azért volt érdekes, mert szó szerint ablak volt vágva az összefüggő 
bokorsorba. Hidegoldalban a patakon ötször kellett átkelni. A nagy áradás 
miatt ez lehetetlen volt, de találtunk egy pallót és ezt cipeltük végig az 
átkelésekhez. 

                      6.Képek: https://photos.app.goo.gl/xpzWveG66EFx7VeW7 
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           7./ 1999. augusztus. A Cserehát, Boldogkőváralja – Bódvaszilas.   
                 Hernádcéce, Gibárt, Fancsal, Baktakék, Abaújszolnok, Felsővadász,    
                 Rakacaszend, Tornabarakony, Bódvarákó. 

- A Gibárti vízerőmű és a Felsővadászi kastély, ami akkor még egyben iskola 
is volt, nagyon tetszett mindenkinek. Hazafelé aztán megéheztünk, 
megálltunk a kocsikkal az út mellett és főztünk egy jó paprikást. 

                       7.Képek: https://photos.app.goo.gl/5PGDtt28LLcHT8nx9 
 

8./ 2000. április. A Balaton felvidék, Keszthely – Nagyvázsony.  
Vállus, Lesenceistvánd, Tapolca, Szt. György-hegy, Szigliget,       
Badacsontördemic, Káptalantóti, Szentbékálla, Balatonhenye, Csicsói eh. 

- Szent-György hegyen a gyerekek a szabad ég alatt aludtak, a sört pedig egy 
mély hideg üregben hűtöttük az orgonák lábáinál. ha jól emlékszem 
jégveremnek hívták a helyiek. 
         8.Képek: https://photos.app.goo.gl/MVwiPEirLVrc1rxx8 
 

 9./ 2000.május. A Bakony, Nagyvázsony – Kislőd. 
             Kabhegy eh, Úrkút, Városlőd. 

- Egyik szállásunk Herend mellett a Lombostanyán volt, nomád körülmények 
közt. Áram nem volt, víz lajtos kocsiban, zuhany kint, hordóból nád mögött. 
Jól éreztük magunkat. Hazafelé balatoni fürdőzés, még német turisták is 
fáztak. 

                        9.Képek: https://photos.app.goo.gl/DhqvkCp255rsnbFS7 
 
10./ 2000.augusztus. A Pilis, Bécsi út – Visegrád.  

Stromfeld A. th, Pilisszentkereszt, Dobogókő, Sikárosi eh, Pilisszentlászló, 
Papréti eh, Nagy-Villám,  

- Megtámadtuk az Egri vár mását, majd a következő napokban Dobogókőről 
lefelé, Klári eltörte a bokáját. A Somhegyi kulcsos házban kiváló lecsót 
főztünk. 

                        10.Képek: https://photos.app.goo.gl/uQGhRRbBQwsdpxxH6 
 
11./ 2000.augusztus. A Börzsöny, Nagymaros – Nógrád.  
      Örökmezői th, Kisinóci th, Nagy Hideg-hegyi th.  
- Magas-taxra fölérve nagyon fáradtak voltunk. A gyerekek nyafogtak is, de 

ahogy meglátták a játékokat már el is felejtették. Sok kerítést megmásztunk, 
és hatalmas szedreket ettünk. Nógrádnak lefelé fülledt akácerdőbe 
keveredtünk. Olyan meleg volt, hogy a gyerekek fejét locsolni kellet, hogy ne 
legyenek rosszul. 

                        11.Képek: https://photos.app.goo.gl/9cyTXVAeqD9M3RWb9 
 
12./ 2001.május. A Balaton felvidék, Keszthely – Sümeg. 
      Hévíz, Gyöngyös csárda, Rezi, Zalaszántó, Sarvaly eh.                                  
-  Említésre érdemes a várak sora: Sztupa, Tátika, Rezi vár, Sümeg. 

                        12.Képek: https://photos.app.goo.gl/DujpRkz2wH1muorS6 
 
13./ 2001.május. A Kemeneshát, Sümeg – Sárvár. 
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Kisvásárhely, Ötvös, Szajki eh, Hosszúpereszteg, Káld, Hidegkúti eh,  
Rózsakerti eh, Gérce. Megnéztük a sitkei kápolnát, Balázs Fecóék előtte 
újíttatták fel. 

                        13.Képek: https://photos.app.goo.gl/ajs1UCV8FNnX5spV8 
 
           14./ 2001.július. A Bakony, Városlőd – Csókakő. 

         Németbánya, Bakonybél, Kőrishegy, Borzavár, Zirc, Bakonynána, Jásd,       
 Csőszpuszta, Kisgyód, Isztimér. 
- Németbányán sátortáborban aludtunk a falu végén, szállás híján. 

Cseszneken a Kulcsárék emeletről leszűrődő horkolása adta az aláfestést az 
esti beszélgetéshez. Kisgyódon alig aludtunk a szomszédok mulatozásától. 

                        14.Képek: https://photos.app.goo.gl/xg3b7aaVPSuqwCxa7 
 
          15./ 2003.július. A Bükk, Bélapátfalva – Putnok. 
               Szarvaskő, Telekessy eh, Cementgyár vmh, Cserepeskői barlang, Bánkút,     
               Mályinka, Uppony. 

- Megtaláltuk a Micimackóból Füles házát, és láttunk parazitavulkánt. 
Egerszalók gyönyörű volt. Kitérőt tettünk a szentléleki romhoz és a Látó-
kövekhez. 

                         15.Képek: https://photos.app.goo.gl/Uhci8X8rzyRnaNSd9 
 
            16./ 2003.július. A Mátra, Szarvaskő – Sirok. 
                  Rozsnakpuszta,  
                         16.Képek: https://photos.app.goo.gl/yo3DpUHKaNJEwsgh6 
 
             17./ 2004.július. A Mátra, Sirok – Mátraverebély. 
                   Gazoskő, Hármashatár eh, Kékestető, Mátraháza, Vörösmarti th, Nyírjesi  
                   eh, Galyatető, Mátraszentistván, Ágasvári th. 

- Első nagyobb létszámú próbálkozásunk a Kéktúrán. Az alapcsapaton kívül  
velünk tartanak a Tenkesesek és más vendégek, barátok, barátnők. Az első 
szervezett borkóstolónk is itt volt, Abasáron. 

                          17.Képek: https://photos.app.goo.gl/KuoudK3xnKDLGsTH6 
 
             18./ 2005.július. Kőszeg és a Kemeneshát, Sárvár – Írottkő – Olad. 
                  Csényeújmajor, Bögöt, Szeleste, Ablánc, Tömörd, Kőszeg, Hét-forrás. 
                   Bozsok, Olad. 

- A kéktúráink leghosszabb és legnagyobb esőjét éltük át Ablánctól és a 
szomszéd faluban kötöttünk ki. Láttunk marcipánmúzeumot és vízimalmot. 
Kinéztünk egy kicsit Oladig, elkezdve ezzel a Rockenbauer Kéktúrát. 

                          18.Képek: https://photos.app.goo.gl/nmqKV73SLcujPoE66 
 
             19./ 2006.július. A Budai – hegyek, Dorog – Bécsi út. 
                Kesztölc, Klastrompuszta, Piliscsév, Piliscsaba, Zsíroshegy, Hűvösvölgy,  
                Hármas-határ hegy, Csúcshegy. 

- Az úttörővasúton úttörő mozgalmi nótákat énekeltünk. A Rozália téglagyárnál 
végére értünk a Kéktúránknak. Folytatjuk a Rockenbauer Pál  
Dél-dunántúli Kéktúrával. Cél a nagy kék kör teljesítése. 

                          19.Képek: https://photos.app.goo.gl/mTLXqzXuR1sNqsJR7 
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