
Önéletrajz 
  
Nevem Nagy Lajos. 1966  november 25.-én születtem Mezőcsáton. Születésem 
óta Tiszaújvárosban élek. 
Gyermekkoromban a hét végék nagy részét Lillafüreden és Síkfőkúton töltöttem 
egy vállalati üdülési lehetőség révén. Talán ennek köszönhetően ma is igazán a 
természetben érzem magam a legjobban…. 
1998-ban csöppentem bele a teljesítménytúrázásba és annyira megtetszett, hogy 
azóta is rendszeresen szakítok rá időt. Néhány év elteltével be is léptem a TTT, 
valamint az MTSZ tagok közé. Kezdetben faltam a kilométereket. Ez évi 20-25 
db túrát jelentett, melyek között szerepelt a Rákóczi 110-es, a Kinizsi százas, 
Less Nándor 104-es vagy például a Sámson 120-as, melynek a szint emelkedése 
6000 m. 
Ezalatt az idő alatt számos elismerést szereztem. Nevezetesen a Negyedszázados 
Jubileum Teljesítménytúrázója arany fokozat, a régió többszörös Tájékozódási 
Teljesítménytúrázója, Borsod megye Teljesítménytúrázója, stb. A folyamatban 
lévő minősített természetjáró fokozatok közül, a kiválóból már csak néhány pont 
hiányzik.  
 A teljesítménytúrák mellett több túramozgalomhoz is csatlakoztam, mint pl.: a 
Bükk szirtjei, Bükk forrásai, Bükki barlangok, Cserehát turistája, Várak a 
Mátrában, hogy néhányat kiemeljek. És persze az OKT is, amit szinte már 
teljesen végigjártam.  
2006-ban beléptem a TSC természetjáró szakosztályába, ahol máig 
szakágvezető és elnökségi tagként segítem a szakosztály munkáját. Az adandó 
lehetőségeket kihasználva bronz jelvényes túravezetői vizsgát tettem 2007-ben 
gyalogos, 2008-ban vízi szakágból.  
A több év alatt megismert, és megszeretett útvonalakra, teljesítménytúrákra a 
szakosztály által támogatva, vezetett túrákat szervezek, egyre nagyobb 
érdeklődéssel. Ilyen például a Népek Tavasza, melyre van olyan év, amikor két 
busznyi ember tart velem. A hazai kirándulásokon felül, többnapos külföldi 
kiruccanásokra is el szoktam csalni az embereket. 
2007-ben „ megörököltem „ a Tisza gátak teljesítménytúrát, és Hegedűs Csaba 
ötletgazdával elindítottuk a Tiszaújvárosi Turista Triatlon kombinált 
teljesítménytúrát, mely azóta is nagy sikernek örvend. 
 2008-ban átvettem a Bükk 900-as csúcsai teljesítménytúra szervezését, 
lebonyolítását, valamint életben tartom ennek jelvényszerző túramozgalmi 
formáját.  
Néhány éve belekóstoltam a magashegységek és a barlangok levegőjébe is. 
Román vezetőnknek (Balogh Boglárka) köszönhetően több napot tölthettem a 
Szelek barlangjában, végig kúszhattam a Ponoras barlangon, és olyan 
vízeséseket láttam a Bihar hegységben, ami addig nem sok embernek adatott 
meg.  



A Magas Tátrai csúcsok, a Retyezáti több napos 2000 m feletti sátorozás és 
csúcs mászás a Bucura tó környékén szolgáltak alapjául a 2008-ra tervezett 
Mont-Blanc megmászásához, melynek csúcsát harmad magammal sikeresen 
meg is tapostunk. Erre a sorsra jutott 2010-ben a Kaukázus legmagasabb pontja 
az Elbrusz is. 
Talán ez a teljesítmény, az eddigi eredmények, valamint a városban szervezett 
és lebonyolított sport rendezvények alapján, Tiszaújváros Önkormányzata 2007, 
2008, és 2010-ben is elismerte a város sport életében nyújtott kiemelkedő 
teljesítményemet. Ezen felül becses számomra a 2008-as évben megkapott 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye Legeredményesebb Természetjárója cím. 
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