ALFÖLD T.E. Mezőberény által szervezett 2016. évi nyári buszos kirándulások
történelmi emlékek és természeti csodák mentén

Idén úgy alakult, hogy két nyári buszos kirándulásra (1 belföldi, 1 külföldi) is sor került
Egyesületünknél.
2016.06.30-2016.07.02.
Börzsöny- Kemence
túraszervező és vezető: Zolnai Györgyné
A legnagyobb nyári melegben, június végén, július elején így elsőre kevésnek tűnő, de annál
tartalmasabb 3 napot töltöttünk a Börzsönyben, Kemencén. Sokrétű programban volt részünk,
mindenki találhatott kedvére valót. A 30 fok feletti melegben mi, mint igazi turisták,
gondoltunk egy nagyot és a Börzsöny festői szépségű hegyei közt nekivágtunk egy 16 km-es
túrának, 600m szintkülönbséggel. Az időjárási viszonyokra tekintettel nem semmi
teljesítmény volt felfelé kapaszkodni a néhol igen meredek hegyeken, így elmondhattuk, hogy
sikerült igazi hősökké válnunk. Amolyan wellness túra volt, annyit méregtelenítettünk
(izzadtunk), mint a ló. Egy ilyen kimerítő gyaloglás végén a legjobb életmentő folyadék, a
helyi korcsmában beszerzett sör volt! A túra mellett a kultúrának is sikerült teret adtunk:
Vácott várost néztünk, majd volt szerencsénk volt bejárni a Gödöllői Királyi Kastélyt, mely I.
Ferenc József és Erzsébet királyné pihenő rezidenciája volt. A helyi idegenvezető rengeteget
tudott a királyi családról és mi élvezettel hallgattuk. Vácrátóton bejártuk az arborétumot, igaz
egy nyári zápornak köszönhetően az üvegházban lévő kaktuszokat és trópusi növényeket
behatóbban tekintettük meg, mint azt terveztük. Egy rövidebb túra még belefért a programba.
Hazafelé a 40 fokra tekintettel nem mondhattuk, hogy „felhőbe hanyatlott a drégeli rom”, de
ennek ellenére felemelő érzés volt megmászni Drégely várát, ahol tiszteleghettünk a hősi
halált halt Szondi György várkapitány emléke előtt. Felejthetetlen élményekben volt részünk,
köszönet a szervezőnek, Zolnai Györgynének.

2016.07.26-2016.07.30.
Románia- Herkulesfürdő
túraszervező és vezető: Véha Béla
Gödöllő mellett Erzsébet királyné kedvenc tartózkodási helye Herkulesfürdő volt, ahová
külföldi nyári buszos utunk vezetett. Hála a szervezőnek, Véha Bélának, Románia déli részét,
az Al- Duna és környékét fedeztük fel. Szuper szállásunk volt, kitűnő ellátással és
mindemellett igen változatos programokban volt részünk. Aki akart strandolhatott, aki akart
túrázott. A merészebbek felmásztak a Szeles vízeséshez (3km/300mszint), volt ki túrabottal,
volt ki négykézláb, néhol gyökerekbe kapaszkodva. De, megcsináltuk! Csodálatos élmény
volt a vízesés alatt állni és élvezni, ahogy zuhatagban ömlik a víz, alá a hegytetőről.
Túravezetőnknek ez persze nem volt elég egy napra, még – aki akart - felmászhatott vele a
Herkulesfürdő feletti Fehér Kereszthez (3,2km/320m szint). Sikerült elfáradnunk rendesen,
este nem volt gond a csapattal, az biztos! Ami még belefért a határon túl töltött napjainkba:
Mindenki számára felejthetetlen élményt nyújtott a Vaskapu megtekintése, majd a
motorcsónakázás a Kazán- szorosban. Gyönyörű, de ugyanakkor félelmetes volt, ahogy a
helyenként 80m mélységű Dunán a csónakunk szelte a habokat, miközben Decebal dák
uralkodó monumentális, Európa legnagyobb kőbe vésett szobra magasodott fölénk. Aradon,

Temesváron várost néztünk. Orsován volt 1849-1853-ig elrejtve a Szent Korona, aminek
tiszteletére egy táblát avattak fel a Szent Anna kápolnában, amelyet felemelő érzés volt
látnunk. Anina és Oravica közt vonatoztunk. A Néra szurdokban egy fotó erejéig megálltunk
az egyedülálló szépségű Bigari vízesésnél. Megnézhettük továbbá a világörökség részét
képező Ógerlistyei vízimalmokat, ahol tanúi voltunk, amint egy idős román néni kukoricát
őrölt. Beinvitált minket, hogy nézzük meg nyugodtan. Búcsúzóul elénekeltük neki a
„megkérem a lisztes molnárt, őrölje meg a búzámat…” című magyar örökzöldet. Igaz nem
értett magyarul, de a lényeg lejött neki. Esténként a szálláson nótáztunk, kártyáztunk,
dominóztunk, beszélgettünk! Összességében, jó volt a csapattal együtt lenni. Nem mindennapi
élményekkel gazdagabban tértünk haza!

