Kedves Természetbarát Egyesületi Vezető és Túravezető!
2010. év végén az utolsó elnökségi ülésen úgy döntött az MTSz elnöksége, hogy jubileumi
vándorlást hirdet 2011-ben, és ezzel egyidejűleg egy bizottságot hozott létre az MTSz elnökségi
tagjaiból, amelyben személyesen is bekerültem. Igaz tudtuk, hogy egy kicsit késői az ötlet a
programnaptári egyeztetéshez, de az évforduló adta az ötletet.
Pár szóban az előzményekről:
A hazánkat átszelő "Kék" turistaút bejárását a Budapesti Lokomotív Sportegyesület természetjáró
szakosztálya hirdette meg 1952-ben, majd a következő évben a Vasutas Szakszervezet
természetjáró szakbizottsága országos méretűvé tette és kiadta a teljes útvonalat térképvázlat
formájában is tartalmazó első füzetet.
Az Országos Kéktúra mozgalom további szervezését és irányítását 1961-ben vette át a Magyar
Természetbarát Szövetség, így jövőre lesz 50 éve annak, hogy szervezetünk felvállalta az Országos
Kék Túra mozgalom teljes körű koordinációját, a tájékoztató anyagok elkészítését, az útvonal
festését, karbantartását.
Ennek emlékére a szövetség elnöksége úgy döntött, hogy 2011. június 14. és 2011. augusztus 14.
között OKT 50 elnevezéssel jubileumi vándorlást hirdet, amelynek szervezéséhez, lebonyolításhoz
kéri a tagszervezetek, túravezetők segítségét, és a januári kiírást követően várja a vándorláshoz
csatlakozni szándékozó túrázókat.
2010. december 2-án, az MTSZ Országos Központjának új székhelyén, a Budapest, Thököly út 5860. szám alatt összeült az az elnökségi tagokból álló szervezőbizottság, amelynek tagjai az
„Országos Kéktúra 50” elnevezésű program kidolgozását, koordinációját vállalták. Ezen az ülésen a
megyénkből ketten vettünk részt.
A szervezőbizottság úgy döntött, hogy a jubileumi vándorlás tábornyitása a Sopronban
megrendezésre kerülő Gyalogtúrázók XVIII. Országos Találkozóját követően 2011. június 13-án 16
órakor lesz a kőszegi kempingben. Az ünnepélyes indításra másnap, 2011. június 14-én 12 órakor
kerül sor az Írott-kői kilátónál.
A kilenc hétre tervezett program - heti egy, hétköznapra eső pihenőnappal - az alábbi heti terv
szerint zajlik.
Szakasz

Szakaszhatárok

Időszakasz

Táv

Felelős vezető

I. szakasz

Írott-kő - Sümeg

Jún.13 – jún. 19.

140 km

Biácsiné Éva

II. szakasz

Sümeg - Nagyvázsony

Jún. 20 – jún. 26.

120 km

Mag Éva

III. szakasz

Nagyvázsony - Bodajk

Jún. 27 – júl. 03.

110 km

Kondor Attila

IV. szakasz

Bodajk - Piliscsaba

Júl. 04 – júl. 10.

130 km

Horváth Zoltán

V. szakasz

Piliscsaba - Nógrád

Júl. 11 – júl. 17.

120 km

Kovács Tamás

VI. szakasz

Nógrád - Ágasvár

Júl. 18 – júl. 24.

140 km

Gubola István

VII. szakasz

Ágasvár - Putnok

Júl. 25 – júl. 31.

120 km

Csávás István

VIII. szakasz
IX. szakasz

Putnok Boldogkőváralja
Boldogkőváralja Hollóháza

Aug.01 – aug.07.

120 km

Zárdai István

Aug.08 - aug.14.

120 km

Zárdai István

Mivel a bizottság úgy döntött, hogy az egyes hetek részletes menetrendjét, azaz a napi túratervet, - a
terepviszonyoktól, a látnivalóktól, a szálláslehetőségektől függően - a szakaszokért felelős
szervezetekkel, illetve szakemberekkel együttműködve állítja össze, ezért ez a mi feladatunk, amit
már el is kezdtünk, így összeaállt a megyei útvonalbeosztás is, és a szálláshelyek (sátorozási
lehetőség főképpen) is le lettel tárgyalva az illetékes helyi személyekkel.
2011. január 15-én 10 órakor volt az első bizottsági ülésünk, ahol ezt a témát először áttárgyaltuk,
minden megyei szakaszfelelős és egy-két régi OKT vándorlást szervező túravezető jelenlétében.
A megyei szakaszbeosztás a következő lenne:
Dátum
2011.08.
01.
2011.08.
02.
2011.08.
03.
2011.08.
04.
2011.08.
05.
2011.08.
06.
2011.08.
07.
2011.08.
08.
2011.08.
09.
2011.08.
10.
2011.08.
11.
2011.08.
12.
2011.08.
13.
2011.08.
14.

Indulás helye,
ideje
Putnok, 8 óra

Cél helye, érkezési
idő (kb.)
Zádorfalva,

Zádorfalva, 8 óra

Jósvafő,

Jósvafő
Jósvafő, 8 óra

Pihenőnap
Év Vidéke találkozó
Bódvaszilas,

Bódvaszilas, 8 óra

Irota,

Irota, 8 óra

Fancsal,

Fancsal, 8 óra

Boldogkőváralja,

Boldogkőváralja,
Mogyoróska, 8 óra

Mogyoróska és
Regéci vár,
Eszkála,

Eszkála, 8 óra

Rudabányácska,

Rudabányácska, 8
óra
Bózsva, 8 óra

Bózsva,
Füzér és vár,

Füzér, 8 óra

Hollóháza,

Táv/szint
18,4 km/
375 m
17,5 km/
470 m

26,6 km/
770 m
24,2 km/
490 m
22,2 km/
550 m
16,6 km/
160 m
17 km/
560 m
19,1 km/
720 m
23 km/
500 m
22,4 km/
600 m
9+3 km/
450 m
13,6
km/640m

Hazautazás

A Kazincbarcikai Természetbarát részéről az egész két hét lebonyolítását is fel tudjuk vállalni
szervezés szempontjából (hiszen már a fő részét le is szerveztük, pl. szálláshelyek), viszont a napi
túravezetéshez kérnénk más egyesületektől is segítséget, főképp a csereháti és a zempléni
szakaszokra, akár egy-két napra is, hiszen ez elvégre is az egész megyét érintő rendezvény.

Valamint szívesen látunk minden olyan információt a napi szakaszokkal kapcsolatban, ami elég
friss ahhoz, hogy még aktuális legyen (pl. látnivalókkal kapcsolatban, elérhetőséggel együtt stb.).
A visszajelzéseket lehetőleg január vége- február közepéig várjuk

Természetbarát köszönettel:
Zárdai István
elnök
Kazincbarcika, 2011. január 17.

