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MÁR 10 ÉVE „SZÁGULDOZUNK”!

Az egyesület eredete jóval az alapítás előttre vezethető vissza. Már évek óta létezett egy
KERÉKPÁR ÜZLET és SZERVÍZ, aminek a tulajdonosa és vezetője egy
egykori kerékpárversenyző – D. Tóth Károly – volt. Az ő ötlete és munkája eredményeként az
üzlethez szervesen hozzá tartozó kerékpáros baráti körből alakult meg 1993. augusztusban 18
fővel a

SPORTEGYESÜLET,

mint kerékpáros sportegyesület. A célok kö-

zött főleg versenyeken való részvétel (országúti és terep), és az azokra való felkészülés szerepelt, de néhány tagunk hobby kerékpározást folytatott a fenti szakágakban, ami gyakorlatilag
az egynapos, erőnlétet megalapozó és mozgáshiányt pótoló túrákat jelentette. Ezek miatt került az egyesület „nevébe” a kerékpáros alak.
A természetbarát csoport az 1993. év végén alakult meg 5 fővel (ebből egy vizsgázott túravezetővel), és belépett a Magyar Természetbarát Szövetségbe (MTSz). A következő évben
már majdnem 20 tagja volt. Eredete a Falkafolk – balkáni zenét játszó – zenekar táncházába
nyúlik vissza.
A táncház az egy más világ! Az egy csoda! Azt csak az tudja megérteni, aki érezte már azt
a fenséges élményt, amit egy tánc tud adni. Magával ragad, sodor a lendülete, a táncosok egyszerre hullámzanak, repül a szoknya, remeg a padló. Ebben van az erő, a csodálat, a felemelő
érzés.
Eleinte a táncház vetetője az összegyűlt fiataloknak gombázással egybekötött kirándulásokat szervezett a közeli hegyekbe. Később saját magunk szerveztünk egynapos túrákat (Börzsöny, Pilis, Vértes, Gerecse). Kis csapatunk tagjai így találtak egymásra, majd váltak szervezett természetjáróvá.
Sok táncolást, éneklést szerető fiatal állt be közénk, hogy szabadidejét ne csak a zene és a
tánc töltse ki, hanem a természet szeretete is. A több közös hobbi összekovácsolt minket. Kirándulásokon gyakran előkerült egy-egy hangszer, tisztásokon néha eljártunk egy-egy délszláv, görög vagy makedón táncot. Néha dalainktól volt hangos az erdő. Többnapos túráinkat
mindig vidámság övezte. Bármennyire is elfáradtunk napközben, esténként folyt a mulatozás
– éneklés, tánc, játék.
A csoport létszámának bővülése mellet a programok köre is egyre bővült. Már nemcsak
egynapos könnyű kis kirándulásokon vettünk részt. Programfüzeteinkben megjelentek a többnapos gyalogos-, kerékpáros- és evezős túrák is, sőt, néha elhagytuk az országhatárt, hogy a
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környező magas hegyeket is megismerjük. Ezzel egy időben nőtt a mind a gyakorló, mind a
vizsgázott túravezetők száma.
Idő közben az egyesületet létrehozó kerékpáros csoport megszűnt, így váltunk kizárólag
természetbarát sportegyesületté. Vasutas tagjaink ismeretségeinek és kapcsolatainak eredményéül 1997-ben a Vasutas Természetjáró Szövetségnek (VTSz) is a tagja lettünk. 1998. január
1-től pedig közhasznú szervezetként működünk.
Társaságunk nagy része a 10 év alatt kicserélődött. Többen családot alapítottak, munkahelyet váltottak, új tagokkal bővültünk. Mára turista csapatunknak csak az egyharmada maradt
táncházas és csak egyetlen vasutas tagunk van. De a vidámság és a közös éneklés szeretete
megmaradt, és megőriztünk egy hagyományt is. Ha felérünk egy hegytetőre, eljárunk egy
makedón táncot, amit mi csak „csúcstáncnak” hívunk.
Idő közben az egyesület logójában „elavulttá vált” kerékpáros alakot (
a régóta közkedvelt „állatunkból” megrajzolt ágaskodó csiga (

)
) váltotta fel.

Jelenlegi taglétszámunk 43 fő (ebből 11 vizsgázott és 5 gyakorló túravezető), legfiatalabb
tagunk 23 hónapos. Fő tevékenységi körünk a gyalogos és kerékpáros túrázás, de ezek mellet
van néhány barlangi-, vízi- és magashegyi túránk is. Külföldi túráink eddig a Magas Tátrában
(mind Szlovák, mind Lengyel oldalon), a Felvidéken, Erdélyben, Szlovéniában és Horvátországban voltak. Rövidebb kirándulásainkra igyekszünk beszervezni a környezetünkben lévő
családokat, hogy aktív pihenéssel és a természet csodálatos nyugtató hatását kihasználva feledkezzenek meg az egyhangú, szürke hétköznapokról.
Túráink nyíltak, így megfelelő felkészültség esetén azokon bárki részt vehet. Programjaink
a negyedévente megjelenő programfüzetekben jelennek meg, amik a kerületi MTSz bizottságnál, a VTSz-nél és az interneten is megtekinthetők.
Túráinkon minden kedves természetkedvelő túrázót szeretettel várunk.
Budapest 2003. április 3.
Kerényi Lilla, Nádasdy Ferenc
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