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A Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztálya január 12-én tartotta évzáró-
évnyitó összejövetelét, amely egyúttal tisztújító közgyűlés is volt. A vezetőség négy éves 
mandátuma lejárt, nevükben is Hegedűs Csaba szakosztályvezető tartotta meg a ciklusról 
szóló beszámolót. 

 
A vezetőség, megalakulásakor 

számbavette a személyi, tárgyi és anyagi 
feltételeket, kitűzte a célokat, hosszabb távú 
fejlesztési koncepciót dolgozott ki. A 
meghatározott feladatokat a vezetőség jó 
hatásfokkal hajtotta végre. A szisztematikus 
munka következtében szakosztály minden 
tekintetben dinamikusan fejlődött.  

A vonzó programok hatására a létszám 
69 főről 205-re nőtt, amelyből 57 fő diák, 114 fő 
felnőtt és 34 fő nyugdíjas. Ebből látszik, hogy az 

egészséges életmód, a szabad levegőn végzett mozgás népszerűsítésével minden korosztályt 
sikerült bevonni programjainkba. 

Legnépesebb a Kun Albertné, Hédi vezette gyalogtúra szakág. Rendszeressé vált, 
hogy az autóbuszos kirándulásokon két-három különböző nehézségű túrát bonyolítottunk le, 
így mindenki megtalálhatta a korának, egészségi állapotának, erőnlétének megfelelőt. Egyre 
többen kezdtek érdeklődni az emberpróbáló teljesítménytúrázás iránt, így a ciklus végére ez 
Nagy Lajos vezetésével önálló szakágunkká vált. 

A Farkas János által vezetett túraverseny szakágunk létszáma az első évben 
átigazolásokkal, a továbbiakban tudatos utánpótlás-neveléssel 12 főről 31-re nőtt. Az 
eredmények végig magas színvonalúak voltak. Az országos versenyeken minden évben 25-30 
érmet szereztünk. 2005-ben a Farkas János vezette csapatunk megnyerte az „A 36” 
kategóriás Magyar Bajnokságot és a többi évben is mindig éremszerző volt. Női 
élversenyzőnk, Szalai Zita ugyanitt egyéniben egy bronz- és két ezüstérem után a férfiak 
között tette próbára tudását, de megfelelően tudtuk pótolni őt, mert 2007-ben Tóth Éva 
bronzérmet nyert egyéniben a Magyar Bajnokságon. Tizenéveseink is ígéretesen szerepeltek 
korosztályuk versenyein. Felnőtt versenyeken a tapasztaltabb csapattagok mellett 

versenyeztetve, saját rendezésű versenyen a 
pályakitűzésbe bevonva képezzük őket. 
 

Kerékpártúra szakágunkat a tetszhalott 
állapotból Mártha Virág vezetésével sikerült 
újjáélesztenünk. Szervezőmunkájának eredményeképpen 
évente több mint 150 tagunk száll nyeregbe, hogy 
végigkerekezzék túráink útvonalát, nemcsak az 
Alföldön, hanem a hegyekben is. Minden évben sor 
kerül hosszabb, többnapos kerékpártúrára is (pl.: a 
Szeged – Tiszaújváros közötti 512 km-es távon 9 
túrázónk taposta végig a pedálokat. 2008-ban – egyebek 
mellett – a Balaton körbetekerését tervezzük. 

Vízitúra szakágunk a sok gátló körülmény 
ellenére is sikeresen tevékenykedett. Sajnos 
csónakházunk minden évben ki van téve az 
árvízveszélynek, amely tavaly különösen sok kárt 
okozott. A megfelelő személyt is nehezen találtuk meg a 
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szakág vezetésére. Két év eredményes tevékenység után Kazsik János is lemondott, helyét 
jelenleg Simon Péter vette át, remélhetőleg hosszú időre. Évente így is 70-80 tagunk lapátol a 
kajakokban-kenukban. Nagy teljesítmény volt 2006-ban az első nemzetközi vízitúránk 
megrendezése, amely a szlovákiai Zempléni-tóról elindulva Tokajig tartott, 20 fő 
részvételével. 

Nem önálló szakágak, de a programkínálatunkban szerepel kalandtúra, éjszakai- és 
barlangtúra, továbbá sí- és szánkótúrák, külföldi autós és buszos kirándulások. 

Megoldottuk a túrajelentések számítógépes összesítését, feldolgozását, a túranaplók 
elkészítését. A precíz adminisztrációnak köszönhetően ugrásszerűen emelkedett a minősített 
sportolóink száma. 2004-ben 3 fő, 2007-ben már 34 tagunk szerzett minősítést. 21 fő 
bronzjelvényes, 10 fő ezüstjelvényes minősítést ért el. Nagy Lajos az aranyjelvényes, Farkas 
János és Szalai Zita pedig az Érdemes Természetjáró fokozatot szerezte meg. 

Nagy figyelmet fordítunk a szakmai képzésre. Fiatal versenyzőink oktatásáról már volt 
szó. A ciklus során 11 tagunk a gyalogos szakágban tett sikeresen bronzjelvényes túravezetői 
vizsgát, 2008-ban pedig vízitúra-vezetői tanfolyamot szervezünk, amelyre már 17 tagunk 
jelentkezett. 

Szakosztályunknak minden évben több országos rendezvénye is van: 
2007-ben már XXII. alkalommal rendeztük meg az Országos Egyéni 

Túrabajnokságot, amelyet mi alapítottunk meg. Ma már Hollós Kupa néven csak egy 
fordulót képez, mert más szakosztályok is vállalkoztak a rendezésre. 

Ugyancsak hagyományos rendezvényeink „A Bükk 900-as csúcsai” és a „Tisza 
Gátak” elnevezésű közismert teljesítménytúráink. 

2007-ben pedig szintén a hagyományteremtés szándékával útjára indítottuk a 
„Tiszaújvárosi Turista Triatlont”. Ez az országban egyedülálló, gyalogos-, vízi- és 
kerékpáros szakaszokból álló kombinált teljesítménytúra, amely a város kiemelt 
sportprogramjának, a Triatlon Nagyhétnek a nyitórendezvénye.  

Több túramozgalomnak is elindítói, „gazdái” vagyunk. Ilyenek: 
• 500 km Borsod-Abaúj-Zemplén megye vízi útjain, amely nevében hordja 

lényegét, 
• Magyarország körtúra, amelynek során a határok mentén kell körbejárni az 

országot. 
 

 
Gondot fordítunk a természetjárás népszerűsítésére is. Programunk elérhető 

Tiszaújváros és a Megyei Szövetség honlapján, a helyi TV képújságján, a városi vállalatok, 
intézmények hirdetőtábláin. Jó kapcsolatot ápolunk a 
médiával. Ennek eredményeképpen a Tiszaújvárosi 
Krónika, a Rádió 35 és a Tisza TV rendszeresen hírt ad 
szakosztályunk tevékenységéről. (Mindhárom médium 
beszámolt erről a közgyűlésünkről is.)  

Népszerű rendezvényünk a „Nyáridéző” 
összefoglaló című, 2001-ben elkezdett, vetítettképes 
ismeretterjesztő előadás-sorozat a Városi Könyvtárban. 
Ezeken nagy részben saját tagjaink, néha meghívott 
előadók ismertetik úti élményeiket Izlandtól Szíriáig, 
Szentpétervártól Las Vegasig. 

Ugyancsak aktív a kapcsolatunk a Megyei- és a 
Regionális Természetjáró Szövetséggel, a város más 
civil szervezeteivel (pl.: Nyugdíjas Egyesület), és több 
tiszaújvárosi vállalattal. Ennek köszönhetően tudtunk 
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szert tenni olyan szponzorokra, amelyek fontosnak tartják céljaink, és tevékenységünk 
támogatását. Megpróbáltuk kihasználni a pályázati lehetőségeket is, ami több esetben 
sikeresnek bizonyult. 

Bevételeink növelésének reményében igyekszünk bekapcsolódni a város bejövő 
idegenforgalmának kiszolgálásába is. Ezért együttműködünk a Tisza-tavi Regionális 
Turisztikai Projekt Irodával, az Önkormányzat Idegenforgalmi Bizottságával és a Regionális 
Túraközpont minősítést elnyert városi szálláshelyekkel (TiszaSzolg 2004 Kft, Cívis Phőnix 
Kft.).  

Eredményeinket több helyen is elismerik. Bár a szakosztályok közötti megyei 
pontverseny már megszűnt, a fentebb vázolt fejlődésünk alapján valószínűleg joggal tartjuk 
magunkat a megye legeredményesebb szakosztályának. Gyalogtúra-szakágvezetőnk, Kun 
Albertné a Természetjárás Fejlesztéséért bronz fokozatú, Tislerics Endre ezüst fokozatú 
kitüntetését kapta a Magyar Természetbarát Szövetségtől. Tiszaújváros várossá válásának 
40. évfordulóján munkánkat és eredményeinket az önkormányzat a „Tiszaújváros 
Sportjáért” kitüntetéssel honorálta, melyet a március 15-i ünnepségen a Polgármester Úr 
adott át szakosztályunk vezetőjének. 

Természetesen az eredmények nem maguktól jöttek. Nálunk sincs kolbászból a 
kerítés, tevékenységünk pénzügyi fedezetének előteremtése kemény munkát kíván. Hibákat is 
elkövettünk, de igyekeztünk tanulni belőlük. A vezetőségi tagok személye is elég sokat 
változott a ciklus során, mire a mai csapat kialakult. Büszkeséggel tölt el azonban bennünket, 
hogy a tagság valamennyiünket újraválasztotta. Ez további jó munkára ösztönöz és reméljük, 
hogy a jövőben még szebb sikerekről számolhatunk be. 

 
Tiszaújváros, 2008. január 29.  Hegedűs Csaba szakosztályvezető. 


