Csekk Sándor és Széchenyi István emléktúrák
A kedvezőtlen változások és a történelmi mélypontra süllyedt támogatottság miatt
sportegyesületünk, a Zöld Sportok Clubja már nem működik, csak célja szerinti
tevékenységet végez. Betyárbecsületből azonban még meg szeretnénk rendezni az idei
évre is meghirdetett, „A RÉGIÓ TÁJÉKOZÓDÁSI TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓJA” címért kiírt nyílt
teljesítménytúráinkat. E 10 túrából álló sorozat keretében legutóbb, szomorú apropóból,
két újra került sor.
Augusztus 14-én a 2010. decemberében, 55 évesen elhunyt nyíregyházi természetjáró és
tájfutó sportvezető, Csekk Sándor emlékére az I. Zempléni Tekergést szerveztük meg. S azért
éppen ott, Háromhuta környékén, mert 35-40 évvel ezelőtt arrafelé futottunk igen sokat
Vele. Az érintendő ellenőrző pontok (1. Rákóczi-kő, 2. Dérföldi-forrás, 3. Komlóska-völgyi
vasúti megálló, 4. Eszkála erdészház, 5. Mlaka-rét) környékén ürgöt-berget befutottunk
együtt annak idején. Igaz, Sanyi barátom akkortájt még válogatott ifjúsági gyalogló (is) volt.
Most testvére, Ágnes és keresztfia, Fábry László adta át a célba érkezőknek az emléklapot,
amelyen két fotó is látható: egy portré és egy verseny közbeni, futókép.
A 10 éves (Gergely Norbert) és 64 éves (Andók Lajosné és Vannay Ilona) közötti indulók
Putnok, Kazincbarcika, Nyírbátor, Miskolc, Debrecen, Borsodnádasd, Göd, Erdőkertes,
Kemecse, Vác, Nagykálló, Varbó és Sajólád képviseletében tették tiszteletüket.
Távonként (30 km, 15 km) a legfiatalabb és legidősebb túrateljesítők Kiss Gyula, Sanyi
nyíregyházi barátja jóvoltából még egy-egy ajándékcsomagot is átvehettek a kegyelet jeléül
lángoló gyertya előtt…
Az időjárásra sem lehetett panasz, hasonlóan az egy hónap múlva rendezett Széchenyi
emléktúrához. A tavaly április 8-án, a nagy magyar halálának 150. évfordulóján elültetett
Széchenyi emlékfánál volt a rajt és a cél. Ez Bükkszentlászló közelében, a kékmezői dózerút
és a piros sáv jelzés kereszteződésében lévő Szederbokor rétjén található.
Az ellenőrző pontok (1. Bükkszentkereszt, IV. Béla emlékmű, 2. Lendeczky út, Erdész
emlékmű, 3. Létrástető, lelopott táblájú obeliszk, 4. Fehérkőlápa

turistaház, 5. Irén-forrás) egy része és a szabadon választható útvonalak több turisztikai
objektumot is érintettek az általunk kiírt jelvényszerző természetjáró mozgalmakhoz is
kapcsolódva. Így érdemes volt a Híres Bükki Rétek, az Észak-Keleti Hegyeink Emlékhelyei
túramozgalmak igazoló füzeteivel útnak indulni.
A célba érők közül heten (Kovács Beáta /Göd/, Pető Sándor /Göd/, Kuty László
/Bükkszentkereszt/, Nagy Róbert /Miskolc/, Fábián Péter /Sajólád/, Virág József és Virág
Józsefné /Varbó/) „A RÉGIÓ TÁJÉKOZÓDÁSI TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓJA” kitűzőt is megkapták,
mivel az idén már legalább négyet teljesítettek tájékozódási túráink közül. Három
sporttársnő pedig, (Andók Lajosné /Putnok/, Feketéné Nagy Tünde /Debrecen/, Takács
Gabriella /Miskolc/) akik már 5 teljesítésen vannak túl, hasonló feliratú fejpántot kaptak
jutalmul.
A legtöbb idei tájfutótérkép-emléklappal egyébként a „hétpróbás” miskolci Kulcsár József
dicsekedhet. De érdemes kihasználni a még idén hátralévő két lehetőséget az idáig csak
három túrát, de mindig a legrövidebb idő alatt teljesítő miskolci Rácz Péternek is, hogy
kitűzőt és fejpántot kaphasson.
Ezek az őszi túrák (október 9. Miskolc-Majális-park, Főforrások és november 12. Szentlélek,
Szellemes Szép Lélek teljesítménytúrák) is érintenek majd olyan objektumokat, amelyek
jelvényszerző túramozgalmaink (A Bükk és a Zemplén kilátótornyai, Észak-Keleti Hegyeink
Tavai, Észak-Keleti Hegyeink Emlékhelyei, Híres Bükki Rétek, és Északi Tájaink Túraút
Csomópontjai) érintendő pontjai is.
A novemberi túrán egy ötletládát is kihelyezünk a megalakulás előtt álló TÚRTÚRSZ, azaz a
Túrázó Turisták Szövetségével kapcsolatban.
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