
Összefoglaló értékelés a 2021. évről 

Az Ózdi Természetbarátok Köre az ÓMI felügyelete alá tartozott 2021. május 31-ig, 

majd 2021. június 1-től az Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. csoportja 

lettünk. 

Tisztségviselőink:  

- elnök:  Wenzel Péter 

- szakmai vezetők: Bánhidi Istvánné 2021.10.10-ig 

 Lukácsné Szilágyi Ágnes 2021.10.11-től 

- pénztáros: Szalontainé Császár Zsuzsanna 

  

Taglétszámunk 106 fő. Kirándulásainkra gyakran meghívjuk gyermekeinket, 
unokáinkat.  Sokszor jön velünk 4-18 éves korosztály is. Minden hétfőn délután 15 
órakor találkozunk az Olvasó épületében, ahol az előző heti túrákat értékeljük, a 
következő túrákat előkészítjük, az egyéb híreket megbeszéljük. A Facebookon 
Ózditúra néven vagyunk regisztrálva, ahol megosztjuk az aktuális híreket és a 
kirándulásokról készült fényképeket is. Túráink utazási költségeit, várak, múzeumok, 
kiállítások belépőjegyeit a tagok magánerőből fizetik.  
 
Az idén kétszer kértünk anyagi támogatást az Ózdi Önkormányzattól (Farkas Péter 
Barnabás alpolgármestertől és Kellóné Mezőtúri Márta Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság elnökasszonyától) az adminisztrációs költségek fedezésére és az évzáró 
rendezvényünk lebonyolítására. Pályázatunk sikerrel járt. 50.000 - 50.000 forint 

segítséget kaptunk. 
 

A friss levegő és mozgás egészségre gyakorolt jótékony hatása mellett a szellemi 

frissesség megőrzésére, művelődésre is nagy gondot fordítunk. Kirándulásaink során 

felkészült idegenvezetők segítségével hasznos ismereteket szerzünk a környék 

növény és állatvilágáról, építészeti örökségéréről, történelmi múltjáról, művészeti 

értékeiről.  Városunk rendezvényein is szép számmal képviseltetjük magunkat. 

Év elején közösen elkészítettük az éves programot, ezek közt találunk 3 napos 
országjáró kirándulást, 1 napos gyalogos túrákat (4-20 km), falu-város barangolót, 
fürdőzést, színházlátogatást, kulturális eseményen való részvételt stb.  A programot 
rugalmasan kezeljük, előfordulnak nem várt események, pl. a Covid járvány miatt le 
kellett mondanunk a Zakopane kirándulást, de év közben a tervben nem szereplő 
utakat is beiktattunk. 
 
A foglalkozási naplóban időrendi sorrendben tüntettük fel a megvalósult kirándulásokat 
(a látnivalókat részletezve), a túra vezetőket, a megtett kilométereket és a résztvevők 
számát.  
 
2021-ben 65 alkalommal szerveztünk utakat, összesen 481 kilométert tettünk meg.  
 
Több ezer fényképből néhányat kiragadva itt bemutatunk.  
 
 
 



Tisztségviselőink: 
 

 
   

Wenzel Péter 
elnök 

 

 

Bánhidi Istvánné 
túravezető 

 

 

Lukácsné Sz. Ágnes 
túravezető 

 

 

Fáklya Mária 
túravezető 

 

 

Sáfi László 
túravezető 

 
 

Farkas Attila 
túravezető 

 

Mozsár Károly 
túravezető 

 

Kovács Béla 
túravezető 

 

 
   

Szrogh Lajos 
túravezető 

 

Göncfalvi Éva 
túravezető 

 

Begezi Tiborné 
túravezető 

 

Szalontainé Cs. Zsuzsa 
pénztáros 

 

 



3 alkalommal voltunk több napos kiránduláson. 
 
 

- Júniusban a Bakonnyal ismerkedtünk: 

 
2021.06.18. Bakonynána Gaja patak Római fürdő  

 
 

- Szeptemberben a Dunakanyar környékén jártunk: 

 
2021.09.10. Nagymaros  

 



- Októberben évzáró kirándulásunkon Kiskunmajsa – Szeged - Bugacpuszta - 
Abádszalók látnivalóit néztük meg túrázással és fürdőzéssel egybekötve. 

 
 

 
2021.10.10. Bugacpuszta  

 

 

1 külföldi túrát sikerült megvalósítani Szlovákiába. 

- Murány patak, Martonháza, Aragonit barlang, Betléri kastély  

 
2021.08.27 Az Aragonit barlang  



1 napos gyalogtúrát 32, „Falu város barangolót” 9 alkalommal szerveztünk. Lásd 
„Foglalkozási napló”. 
 

 

2021.06.11. Szalonnasütés a Szalamandra ház udvarán  

 
2021.06.25. A Varbói tónál 

 

2021.07.04. Szakadásárok  



 

2021.07.06. szakvezetéses erdei túra, irány Sástó "Muzsikál az erdő”  

 

2021.08.04. Bódvalenkén a freskófaluban. Ajándékokat is vittünk a helybélieknek. 

 

2021.08.04. Rudabánya  



 

2021.08.10. Az Arlói tónál 

 

2021.09.24. "Ősz-indító" Betájoltuk Szilaspogonyt.  

 

2021.10.13. Szarvaskő csipkeszedő túra  



 

2021.10.22. "Gyalogló Világ(hó)nap" a régi túravezetők emlékhelye Szalajka körtúra  

 

5 alkalommal vettünk részt a Nemzeti Filmtörténeti Élménypark rendezvényein: 

 

Statisztaszerepet vállaltunk Kovács Patrik készülő filmjében 

 

2021.06.28. Vad erdők, vad bércek című film megtekintése  



4-szer vettünk részt az Olvasó által szervezett programokon  

 

2021.08.28. A Rózsakertben. 

6 esetben strandoltunk együtt   

 

Sokszor strandoltunk 

Falusi rendezvényeken 5-ször voltunk 

 

2021.07.31. Csernely „Derelye fesztivál”  



 

2021.12.27 Utolsó taggyűlésünk az Olvasóban 

 

2021.12.31 Óév búcsúztató túra a Bíben hegyen 

 

Utazásaink mindig jó hangulatban, vidáman teltek, élményekben gazdagon tértünk 

haza. 

Köszönetet mondunk túravezetőinknek, akik a túrákat megszervezték, alaposan utána 

néztek a látnivalóknak, amit a helyszínen mindig ismertettek. Köszönjük az éves 

programot tervezőnek, a fényképeket közzé tevőknek, azon túratársainknak, akik a 

kirándulásokon süteménnyel, üdítővel kedveskedtek, a pénztárosunknak, és minden 

túra társunknak, aki javaslatával, észrevételeivel segített, jó kedvükkel erősítették 

közösségünket, hogy a jövőben is szívesen túrázzunk együtt. 



Elismerések: 

 

 

 
 
 
 

2021.12.17. 
 

Az Olvasó 
 

„Csillagszóró” 
ünnepi ajándék műsora 

 
után ezt kaptuk emlékbe 

 
az  

ÓMÉK-tól. 
 
 

Mi is köszönjük. 

 


