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A KÉKES TURISTA EGYESÜLET 2000. ÉVI 

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA  
 

Kedves Barátom! 
 
 2000 januárjában néhány lelkes, természetet kedvelı, a Mátrát féltı, érte tenni akaró 
túratársammal együtt sikerült egy régi álmot valóra váltani: megalapítottuk a Kékes Turista 
Egyesületet. Egy olyan társadalmi szervezetet, amely minden érdeklıdı felé nyitott, amely 
számos célt tőzött ki maga elé, de legfıbb összetartó ereje talán az lehet, hogy a Mátrában, a 
Mátráért van. Céljainkat is ezt szem elıtt tartva fogalmaztuk meg, hiszen elsıdleges 
feladatunknak tekintjük a Mátra turistaútjainak, turista létesítményeinek felújítását, 
folyamatos karbantartását. Szeretnénk megismertetni minél több emberrel, elsısorban fiatallal 
a természet, a természetben történı barangolás magával ragadó hangulatát, úgy is, mint a 
szabadidı hasznos és kellemes eltöltésének módját. Szőkebb és szeretett hazánk, a Mátra 
minél szélesebb körő megismertetését, propagálását is fontosnak tartjuk, hiszen természeti, 
kultúr- és technikatörténeti értékeink megóvása csak az azokat ismerı, fontosságukat és 
sérülékenységüket belátó emberekkel lehetséges. 

 
Tudtuk, hogy ezen célok megfogalmazása az elsı és talán a legkönnyebb lépésünk lesz 

– hiszen már a következı sem volt könnyő: egyesületünk bírósági bejegyzését, közhasznú 
szervezetté való nyilvánítását csak a nyár végére láthattuk magunk mögött. Mi persze addig és 
azután sem tétlenkedtünk, így szerencsére van mirıl írnom ebben a közhasznú beszámolóban. 

A Mátra turistaútjainak (útjelzéseinek) felújítását az anyagi feltételek megteremtése 
után májusban, szisztematikusan kezdtük el: a Keleti-Mátrában, amely ebbıl a szempontból 
egyébként is igen elhanyagolt vidéknek volt tekinthetı. Szerencsére ma már nem az, ennek 
bizonyítására álljanak itt most a szavak helyett a számok, adatok, amelyek tükrözik az 
elvégzett munkát. 

 
A Kékes Turista Egyesület által 2000-ben felújított turistautak  
 
Kisnána – Jóidı-nyak – Recsk   S  11,0 km 
Recsk – Nemzeti Emlékpark – Domoszlói kapu K+, K∆   7,0 km 
Domoszló – Závoz-völgy – Parádfürdı  P  13,5 km 
Vár-bükk – Csiklósd-kút – Ilona-völgy  P+    1,2 km 
Markaz – Markazi kapu – Disznó-kıi vh.  Z    6,5 km 
Markaz – Markazi vár – Mária-képes fa  ZL    5,5 km 
Mátrafüred – Négyeshatár – Kékestetı  P, PO    8,4 km 
Mátrafüred – Vályus-kút – Kékestetı  Z    7,2 km 
Vályus-kút – Négyeshatár – Kis-kı   Z+,Z∆    2,0 km 
Gyöngyös – Mátrafüred – Mátraháza  S, S∆, SO 13,5 km 
Rákóczi turistaút – Gyökeres-forrás   SO    1,0 km 
Mátrafüred – Muzsla-völgy – Sástó   SO    1,6 km 
Mátrafüred – Madárvéd. erdı – Rákóczi-forrás PO    1,4 km 
Máriácska – Rákóczi-forrás - Sástó   S+    1,0 km 
Mátrafüredrıl kivezetı jelzések       8,0 km 
       Összesen 88,8 km 
 
 
 
 
 



 
A Keleti- és Központi-Mátra nagy részén tehát számos jelzett turistaút felújításával 

sikerült olyan állapotot kialakítanunk, hogy bárki az eltévedés veszélye nélkül túrázhasson, 
ezáltal a hegység ezen részének természeti értékeit közelebbrıl megismerhesse. A 
felújításokat, karbantartásokat igyekszünk a területek tulajdonosaival, kezelıivel 
messzemenıkig egyeztetni. Szerencsére sikerült jó kapcsolatot kialakítanunk az Egererdı Rt. 
mátrai erdészeteivel, Gyöngyös Város Önkormányzatával, de számos üdülı és szálloda 
tulajdonosával, vezetésével is. Bízunk benne, hogy ezek a kapcsolatok a jövıben 
gyümölcsözıek lesznek és a gyümölcsöt a Mátrában pihenni, gyönyörködni, azt megismerni 
akaró és az itt élı, itt dolgozó emberek együtt arathatják majd le. 

 
 
A Kékes Turista Egyesület 2000. évi amatır sporttevékenysége 

 
 

Egyesületünk tagjai az elmúlt évben mintegy 150 túrát szerveztek ill. teljesítettek – 
ezek között minden hónapban egy vagy két tájismertetı nyílt túrát is, amelyekre hol több, hol 
kevesebb vendég érkezett. Túrázóink 2000-ben számos teljesítménytúrát, valamint hét 
túramozgalmat is teljesítettek (köztük egy személy az Országos Kék Túrát is), emellett nyolc 
túratársunk különbözı fokozatú természetjáró minısítéseket ért el. Túraversenyzıink sem 
tétlenkedtek, az országos csapatbajnokságban egy hatodik és egy hetedik hely jutott nekik, 
míg az egyesületek versenyében a nyolcadik helyet sikerült megszereznünk. Egyéniben még 
ennél is jobban ment, hiszen két társunk országos bajnoki címmel büszkélkedhet és 
szereztünk még két harmadik és egy ötödik helyet is. Eredményesen öregbítettük tehát a 
gyöngyösi, mátrai természetjárás méltán nagy hírét az országban. 

 
Két tájékozódási túraversenyt is rendeztünk tavaly: tavasszal a Puky Árpád 

emlékversenyt, amelyen 28 csapatból 70 fı vett részt (ebbıl 61 vendég volt). A versenyt Puky 
Árpád, Gyöngyös város egykori legendás polgármestere emlékének szenteltük, aki sokat tett a 
Mátra idegenforgalmának felvirágoztatásáért is. İsszel az Avar Kupa túraversenyre került 
sor, melyre 31 csapatból 79 fı (közöttük 76 vendég) érkezett. Versenyeink közepes 
nehézségőek voltak, kezdık is élvezetesnek találták azokat. Elsısorban a versenyzık 
tájékozódási tudását, térképolvasási készségét és természetismeretét, valamint a Mátrához 
kötıdı, itt tevékenykedı híres emberek tevékenységének ismeretét kértük számon – persze 
játékos formában. Elmondhatjuk azt is, hogy e két rendezvényünk jól szolgálta az ilyen 
jellegő ismeretek bıvítését, de hegységünk természeti értékeinek a megismerését is. 

 

A Kékes Turista Egyesület mátrai információs szolgáltatása 
 

Ismét csak egy álom, egy túratársunk nem is oly régi, de eddig álomnak tőnı ötlete 
lépett tavaly a megvalósulás útjára. Mai, egyre modernizálódó világunkban már szinte 
mindennapos dolog az internet-elérés, amely fantasztikus távlatokat nyitott az információ-
áramlásban – sıt, minden jel arra mutat, hogy a jövı kommunikációs eszköze ez lesz. Nos, 
erre alapozva készítette el egyesületünk a www.matrahegy.hu címen elérhetı honlapot, 
amelyet idıvel a Mátra hegység internetes útikalauzává, kimeríthetetlen mátrai információk 
forrásává kívánunk fejleszteni. A fejlıdés már most is folyamatos és érezhetı, átlagban napi 
40-50 látogatónk van – köszönhetı ez a honlap tetszetıs kivitelének és a folyamatosan 
bıvülı, megújuló, rendezett és érthetı módon nyújtott információknak. Tudjuk, hogy 
elıfordulnak még hibák, egy-két téves adat is, de igyekszünk ezeket kiküszöbölni és minden 
észrevételt, amely honlapunkkal kapcsolatos, hasznosítani. A honlap értékei közé tartozik az 
is, hogy nem száraz lexikális tudást kíván a látogatóknak nyújtani, hanem az egyes témákat 
keretbe foglalva, érdekes és olvasmányos formában igyekszik közölni, nem utolsó sorban 
rengeteg – köztük mővészi kivitelő fényképekkel is – illusztrálni azokat. Egyesületünk 
emellett folyamatosan részt vesz a Mátra turistatérképeinek karbantartásában, 
helyszínelésében, javításában is. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
Remélem fenti kis összeállításommal sikerült a kedves olvasót megismertetnem 

tavalyi tevékenységeink hasznos oldalával. Bízom benne: ennek alapján rászolgáltunk arra, 
hogy közhasznú szervezetként vagyunk nyilvántartva. Úgy érzem: nehézségeink ellenére 
büszkék lehetünk elmúlt évi munkánkra, hiszen egy alig egyéves, 22 tagú kis szervezet 
részérıl – akik mindezt szabadidejüket feláldozva, ellenszolgáltatás nélkül tették – 
jelentısnek tekinthetık ezek az eredmények. Volt persze olyan eset is, amikor jobban is 
csinálhattunk volna valamit, de a kellemetlen tapasztalatokat is igyekszünk a jövıben 
hasznunkra fordítani. Eredményeinket nem érhettük volna el támogatóink nélkül: ki kell 
emelnünk a gyöngyösi Kolping Egyesület önzetlen segítségét, de Gyöngyös Város 
Önkormányzata és a Heves Megyei Természetbarát Szövetség is hozzájárult sikereinkhez. 

 
Céljaink továbbra sem változnak, és 2001-ben lehetıleg a taglétszámunk növelésével 

szeretnénk még hasznosabban, még több eredményt elérve tevékenykedni. 
 
 

Üdvözlettel: Simon Péter  Gyöngyös, 2001. február 11. 
    Elnök 
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A KÉKES TURISTA EGYESÜLET 
2000. ÉVI KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJA 

 
1. Beszámoló a 2000. évi túrateljesítésekrıl 

 
A beszámolót Simon Péter elnök és Sárközi Illés túratitkár tartotta. A beérkezett 
túrajelentések alapján egyesületünk tagjai a 2000. évben mintegy 150 túrát 
teljesítettek. 
 
A legtöbb túrát teljesítık: Bácskai György 52 túra  (  844 km) 
     Sárközi Illés  44 túra  (1566 km) 
     Marosi Márk  43 túra  (  535 km) 
 
Munkatúráink során 88 km turistautat ill. jelzést újítottak fel az egyesület tagjai, 
elsısorban a Keleti-Mátrában. 
 
Munkatúrával teljesített távok: Sárközi Illés  199 km 
      Marosi Márk  122 km 
      Nagy Róbert    32 km 
      Dániel Andrea    10 km 
      Dániel Tímea    10 km 
      Kucsera Krisztián   10 km 
      Simon Péter    10 km 
      Patinszki Csaba     9 km 
      Meczenzof Ferenc     9 km 
      Szárnya Pál      8 km 
 
2000-ben elért természetjáró minısítések 
Érdemes:  Sárközi Illés 
Aranyjelvényes: Bácskai György 
Ezüstjelvényes: Besze Nándor, Marosi Márk, Meczenzof Dávid, Meczenzof 

Ferenc, ifj. Meczenzof Ferenc 
 Bronzjelvényes: Patinszki Csaba 
 
 2000-ben teljesített túramozgalmak 
 Sárközi Illés:  Országos Kék Túra 
 Bácskai György: Hevesi tájak, Bükk-Mátra útjain, A Bükk 900-as csúcsai, 
    Karancs-Medves csúcsain, Nógrádi vártúrák 
 
 Országos Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokság 
 „A” kategóriában: Csúcsrajárók: 7. hely (Simon Péter, Marosi Márk, Nagy Róbert, 

Dániel Andrea) 
 „A36” kategóriában: Szárnyalók: 6. hely (Szárnya Pál, Szárnya István) 
 Egyesületek országos rangsora: 8. hely. 
 



 
 
 Országos Egyéni Tájékozódási Túrabajnokság 
 „IFI” kategória: Szárnya István: 3. hely 
 „N35” kategória: Dániel Andrea: 1. hely 
 „F35” kategória: Simon Péter:  3. hely 
    Marosi Márk:  5. hely 
 „F50” kategória: Szárnya Pál:  1. hely 
 
 Saját rendezéső túraversenyek 
 Puky Árpád Emlékverseny 28 csapat 70 fı 
 I. Avar Kupa   31 csapat 79 fı 
 
 

2. 2000. évi gazdasági beszámoló 
 
 

Bevételek:  Egyesületi tagdíjak     18.000 Ft 

   Versenytámogatás     31.000 Ft 

   Önkormányzati támogatás    60.000 Ft 

       Összesen  109.000 Ft 

 

Kiadások:  Internetes oldal fenntartása    50.000 Ft 

   Banki költségek       1.000 Ft 

   Versenyköltségek     12.800 Ft 

   Étel-ital költségek       3.257 Ft 

   Adminisztrációs költségek    13.936 Ft 

   Versenyeken való részvételi költségek    8.888 Ft 

   Turistajel-festéshez eszközök     5.360 Ft 

   Mátra atlasz           440 Ft 

   Szalagíró, elem     14.580 Ft 

      Összesen 110.261 Ft 

 


