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Dombi Imre emléktúra, 2016. 
 

Debreceni Köztemető – Pallag – Bocskaikert / Józsa 

 

A téli időben is szép az alföldi tájon gyönyörködni az erdőben, madarakat, mókusokat, esetleg őzeket látni (egy 

korábbi alkalommal vaddisznókat is láttunk). 
Dombi Imre - "Imre bácsi", a fiatalok kedvenc túravezetője (1921. Debrecen - 1988. Debrecen) a Debrecen Városi 
Természetjáró Szövetség elnöke volt 1978-88 között. A város természetjáró mozgalmának szervezésén túl, tanár-

ként a 109-es Szakmunkásképző Intézetben, ODK (Országjáró Diákok Köre) vezetőjeként túrákkal is színesített 

különvonatos utakat szervezett országunk szép tájaira.  

A téli évszak holt idényét ő törte meg, a természetjáró akadályversenyek és a téli túrák életre hívásával. Még ma is 

fülünkbe cseng sokunknak, ahogy intett bennünket, a "lassan járj, többet látsz" szemléletével. A Csanyik-völgyi 

ötpróbákon segítségként mutatta a mélyreható-oldalazó lépéseket a jeges hegycsúcsokon. 

Az ő nevével fémjelzett túrán emlékezünk valamennyi elhunyt sporttársunkra. Minden év januárjában ezzel a 

túrával kezdünk, és sokszor válunk úttörőkké a kristálytiszta havas erdőkben.  

Erőnléttől, fizikai állapottól, időtől, egyebektől függően lehet választani a 4 túrahossz közül. 

Gyülekezés: 2016. január 10-én, vasárnap a Köztemető főkapujánál 9:00-kor. 

Rövid megemlékezés Dombi Imréről a síremlékénél. 

A négy túra 9:15 óra után indul. 

1 . Egészen rövid: A Köztemető bejáratától Pallagra, a 13-as városi busz megállójáig. 

Táv, menetidő: 4,4 km (menetidő 1 óra a piros turistajelzésen). 

2. Kicsit hosszabb, közepes: A Köztemető bejáratától végig a Nagyerdőben a P sáv jelzésen a S+ jelzésig, azon haladva a P+ jelzésig, és 

vissza a Klinika villamosmegállóig. 

Táv,menetidő: 7,2 km, 2 óra a piros, S+ és P+ turistajelzésen. 

3. Hosszabb túra: A Köztemető bejáratától a piros sáv turistajelzésen, később kertségi dűlőúton Bocskaikert déli részének érintésével 

Bocskaikert vasútállomásig. Táv, menetidő: 11,8 km, kb. 3 óra. 

 

4. Hosszabb túra (alternatív): A Köztemető bejáratától a piros sáv turistajelzésen, később a S+ jelzésen a S sávig, azon tovább a 

vadátjárón át Alsójózsára, és tovább a józsai buszmegállóig. Táv, menetidő: 9,7 km, 2,5 óra. 
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A pallagi presszótól és Józsáról helyi járatú busz közlekedik, elfogadható sűrűséggel. 

A vonat Bocskaikert vasútállomásról óránként közlekedik. 

Öltözet:  Igazodjon a január eleji időjáráshoz. Lábbeli legyen alkalmas az esetleg havas-jeges, sáros terephez. 

A túrán mindenki saját felelősségére indul. 

 

Hajdú-Bihar megyei - Debrecen Városi Természetjáró Szövetség 

Kovács Kálmán túravezető 


