Előzetes ajánló
az 57-ik Természetbarát Hét programjai
Február 2. vasárnap:

Megyejárás. Honismereti kirándulás Nagyrábéra és Zsákára. (Részletes program
a honlapon).

Február 3. hétfő:
Hazajárók: Börzsönytől-Ausztráliáig. Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor előadása.
Vendég: Varga Csaba nagyváradi hegymászó. ”Sydney az ausztrál történelem nyitánya. James Cook 1768-as
beszámolója és iránymutatása alapján, 1788-ban 11 hajó érkezett a Bottany-öbölbe. Ez volt az »Első Flotta»,
amelynek az volt a feladata, hogy létrehozzanak egy támaszpontot a déli féltekén. Az amerikai gyarmatok
leválása után vagyunk, így egy új fegyenctelepre is szükség van, ahova exportálni lehet a britanniai politikai
foglyokat, bár egy egyszerű lopás után is könnyen az új kontinensen találhatta magát a megtévedt angol
állampolgár. Ez volt a híres Ausztrál Terv, így jött létre Új-Dél-Wales, ahova még 8 évtizedig érkeztek a
börtöntöltelékek, összesen körülbelül 150000-en. Szökni egyelőre nem volt érdemes, mert az esőerdő
veszélyes és átjárhatatlan volt, azon csak több évtized múltán, 1815-ben sikerült átvinni utat. Mi egészen más
okból maradtunk a partvidéken… A képek 2019. október utolsó napjaiban készültek, mikor még nem borított
be mindent a füst.” Varga Csaba nagyváradi, magyar hegymászó évek óta szintén visszatérő, szeretettel látott
vendégünk. Az elmúlt év eseményeiről fogunk hallani tőle rövid élménybeszámolót.
Február 4. kedd:
Dr. habil. Juhász Lajos: a Nyugati-Tátra hegyvilága. Előadónk a DE AMTC oktatója, tanszékvezető, egyetemi docens. A Természetbarát Héten évről-évre visszatérő, és mindig nagy érdeklődéssel
kísért előadásai nagy népszerűségnek örvendenek. Ezúttal, egy számunkra is elérhető tájra, a Nyugati-Tátra
hegyeibe kalauzol el bennünket. Sokoldalúsága révén nem csak a hegyekről, hanem az ott található növény- és
állatvilágról, valamint az utazással kapcsolatos, gyakorlatban is hasznosítható információkat is kapunk.
Február 5. szerda:
Dr. Makleit László: Új-Zéland. Orvos, világutazó. Érdeklődési köre: hegymászás, túrázás, barlangászat, búvárkodás, túra, kultúra. Utóbbi kapcsán meg kell említeni, hogy számtalan nyelven beszél,
szinte a világ bármelyik táján megérteti magát a felkeresett országok nyelvén. 2001- 2011. között megmászta
Európa valamennyi országának legnagyobb csúcsát. Útjairól mindig szívesen hallgatjuk az élvezetes beszámolóit. Hétfőn érkezik egy hosszabb útjáról, ezért külön öröm számunkra, hogy már szerdán itt üdvözölhetjük az
előadóink körében.
Február 6. csütörtök: Erdélyi Zsolt: Vasfüggöny expedíció, kerékpáros túrabeszámoló. VASFÜGGÖNYÚTVONAL KERÉKPÁROS EXPEDÍCIÓ. 20 ország • 145 nap • 10.000 km. 2019. május 5 – október 5.
Erdélyi Zsolt debreceni túrakerékpáros 2019 májusától egy közel öt hónapos bringás kihívásra indult. Nem
kevesebb, mint arra vállalkozott, hogy egy történelmi jelentőségű útvonalat, az egykori vasfüggöny határvidékét kerékpárral járja be.
2019-ben volt a vasfüggöny felszámolásának 30 éves jubileuma. Az élménybeszámolók és az előkészületben
lévő kiadványok ennek az évfordulónak állítanak emléket. Az útról 2020 májusában dokumentumfilm, októberben pedig könyv jelenik meg.
Február 7. péntek:
Camino Steve (Csutka István, Csuti, aki a Csokonai Színház igazgatója is volt, munkásságához sok-sok maradandó színházi élményünk kötődik). 5 000 km az amerikai vadonban –”2019-ben, első
magyarként teljesítettem az USA-ban az Appalachian Trailt és a Pacific Crest Trail Mojave-sivatagi szakaszát egy
olyan esztendőben, amelynek mostoha időjárására az elmúlt 100 évben nem volt példa. A vadonban töltött
hosszú hónapok során felhőszakadások, hó- és szélviharok, mínusz 20 fok, térdig érő sár és sivatagi forróság,
hegyek, sziklák, zuhatagos folyók, végtelen mocsarak, szúnyog- és légyfelhők, lenyűgöző szépségű természet és
vírusfertőzések is vártak rám. Megúsztam egy kettős gyilkosságot, egy bandák közötti gépfegyveres leszámolást, elképesztő erejű vihart, no és egy medvét, amellyel nem tudtam elkerülni az összecsapást. Még soha,
sehol nem éreztem ennyire közel magamhoz a természetet, amely rengeteg dologra tanított meg, többek
között saját magammal kapcsolatban is. Más emberként tértem haza és nem hiszem, hogy lesz még életemben
olyan pillanat, amely akadályt tudna már jelenteni. Ezeket a tapasztalataimat és élményeimet fogom megosztani veled erről a zord, kőkemény, de meseszép amerikai vadonról. Tarts velem Te is!”
Február 8. szombat:

Bakancsos Bál, a Gödörben. (Részletek később a honlapon).

Február 9. vasárnap:

Zárótúra (Kocsis Lajos emléktúra). Debrecen környéki gyalogtúra.
./.

A Természetbarát Hét eseményei idén 57-ik alkalommal kerülnek megrendezésre. Voltak kritikus időszakok,
nehéz évek, mégis ez a rendezvény minden évben meg volt tartva. Ez országosan is egyedülálló, és joggal
lehetünk rá büszkék! Elődeink munkája, és a hagyományok előtt tisztelgünk azáltal, hogy vállaljuk ennek
további szervezését. Az eseményt saját forrásból, támogatások nélkül bonyolítjuk le, ezért köszönettel
tartozunk mindazoknak, akik munkájukkal segítik, és érdeklődésükkel megtisztelik a Természetbarát Hét
programjait.
Lévai Gyöngyi, szervező,
a Hajdú-Bihar megyei-Debrecen Városi Természetjáró Szövetség elnöke

