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LIX. KELET - MAGYAR TALÁLKOZÓ, DEBRECEN

2019.09.27.-2019.09.29.

2019.09.27. péntek
Kezdetét vette a Kelet - Magyar találkozó. 13 órától, folyamatosan érkeztek a résztvevők. Vendégeinket
kávéval, és pogácsával fogadtuk, majd segítettünk az adatlapok kitöltésében, a szállás elfoglalásában. 15
órakor elindultunk városnézésre. Betértünk a Szent Anna Székesegyházba, majd a Halköz és a Kossuth tér
nevezetességeivel, szobraival, szökőkútjaival ismerkedtünk meg. A Déri tér parkjában a szoborcsoportokat
is megnéztük, majd a Déri Múzeumban a Munkácsy Mihály életéről szóló kiállítást láttuk, tárlatvezető
segítségével. Ezután a híres Munkácsy trilógia következett (Ecce Homo, Golgota, Krisztus Pilátus előtt),
amit fényjáték kíséretében csodálhattunk meg. Zárásig még ki-ki, érdeklődése szerint válogathatott a
Múzeum tematikus kiállításainak látnivalóiból. Az élményekben gazdag programok után visszasétáltunk a
szálláshelyünkre, ahol a vacsora után kötetlen beszélgetésre került sor. Sok érdekes téma került szóba, de 21
órakor berekesztettük a társalgást, mert a másnapi programok miatt korán kelünk.
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2019. 09.28. szombat
7 órakor már tálalták a reggelit. Reggelizést és kávézást követően, 8 órakor a résztvevők számára bérelt
busszal indultunk a Debrecen környéki Erdőspusztákra. Első állomásunk a Fancsikai kilátó, amely az MTSZ
és az Erdőgazdaság együttműködése eredményeként létesült. A kilátóból csodálatos látványt nyújtott az őszi
természet. Ezt követően Vekeri-tóhoz mentünk, mely sajnos most éppen vízhiánnyal küzd. A Fancsikai
tavak, a Bánk Tájház és Arborétum megtekintése után letáboroztunk a Bánki Arborétum területén.
10 órakor a Nyírerdő Zrt. munkatársa, Huszti Anett igen érdekes és színvonalas előadást tartott az Erdős-
puszták kialakulásáról, mai állapotáról. Megismerhettük a tájegység geológiai jellemzőit, flóráját, faunáját.
Az előadást követően kérdések és válaszok hangzottak el. 13 órakor a debreceni férfi túratársak jóvoltából,
bográcsban főtt, igen ízletes hajdúsági tájételt (pásztortarhonya) ebédeltünk. Utána a női túratársak házi
süteményét kínáltunk a résztvevőknek. A környezet védelmében otthonról hozott tányérokat és evőeszközö-
ket használtunk, igyekeztünk kiiktatni az eldobható, műanyag eszközök használatát.
Az Erdőspusztai arborétumból visszatérve elvittük vendégeinket a Debreceni Református Kollégiumba,
amely 1538. óta áll a mai helyén. A Kollégiumban az elemi iskolától, egyetemi szintig folyt és folyik ma is
az oktatás. Itt tanult Ady Endre, Arany János, Csokonai Vitéz Mihály, Fazekas Mihály, Kölcsey Ferenc,
Móricz Zsigmond. Tanítottak Hatvani István, Budai Ézsaiás, Maróthy György professzorok. Itt töltött
iskolaévei ihlették Móricz Zsigmond írót a „Légy jó mindhalálig” c. regény megírására. A Kollégium
mindig nyitott volt az új eszmék iránt, hiszen maga is a reformáció szellemében jött létre.
A múzeumban iskolatörténeti és egyházművészeti kiállítást tekintettünk meg: Csokonai emlékszobáját,
Arany János pipáját, Kossuth levéltárcáját, Ady leckekönyvét, régi diákviseletet, elemi iskolai tantermet.
Az egyházművészeti részlegben festett szószékeket, kazettás mennyezetet, református temetőink faragott
síremlékeit láthattuk.
A freskókkal díszített folyosó a Kollégium imatermébe, az Oratóriumba vezetett. Itt tartotta 1849-ben a
magyar országgyűlés képviselőháza az üléseit. 1944-ben szintén itt alakult meg az ideiglenes nemzetgyűlés.
A múzeumban található a Könyvtár, a rézmetsző diákok és a Kántus relikviái. Lenyűgöző volt bepillantani
ennek a jeles történelmi helyszínnek a látnivalóiba. Még sokáig maradtunk volna, de a záróra és a további
programok miatt 16 órakor elhagytuk a Kollégium épületét. Innen a Nagyerdőre mentünk. Vacsoránkat a
szintén híres Debreceni Egyetem területén lévő étteremben fogyasztottuk el, ami tájjellegű étel: töltött
káposzta volt.

Ezt követően, a Nagyerdő szívében található Agorát, Debrecen Tudományos Élményközpontját látogattuk
meg. Csodálatos élményekben volt részünk. Zajácz György csillagász és kedves kollégái elkalauzoltak
bennünket a modern technika világába. Tesla színes villámjaitól a logikai játékokig kipróbálhattunk sok-sok
érdekes dolgot. A Planetáriumban Zajácz György megismertette velünk a csillagászat rejtelmeit, szépségét,
és elvitt minket egy föld körüli utazásra. Felmentünk az épület tetején található csillagvizsgálóba is.
Megtekintettük a legmodernebb technológia szerint épített objektumot, de a borult idő miatt a távcsöves
vizsgálat meghiúsult. Az itteni időt mindenki tartalmasan töltötte, élményekkel tele távoztunk a késő esti
órákban. Innen a szálláshelyre mentünk, mert még várt a következő napi program.
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2019.09.29. vasárnap, Zeleméri kirándulás
A reggeli után, 8 órakor a Gulyás Kollégium tanácstermében tartottuk a szakmai tanácskozást. A további
programok, és a felvetett érdekes témák miatt szünet nélkül tartott a megbeszélés. Gyalog mentünk ki a
Nagyállomásra, és vonattal utaztunk Zelemérre. A debreceni túratársak egy csoportja gyalog jött ki, és már
vártak minket a helyszínen.  Az egykori helység  10,5 km-re van Debrecentől, Józsa és Hajdúböszörmény
között. A Nagyerdőn keresztül sárga jelzésű turistaút vezet oda. Zelemér Árpád-kori  település volt, amit az
évszázadok során többször elpusztítottak, végül csupán a templomrom és a név maradt fenn. A templomrom
kunhalmon áll, a vasútállomással szemben. Az első román kori templom Szent István idejében épült, ami az
1594. évi tatár támadás során elpusztult. A ma is látható templomtorony a 16. században épült késő gótikus
stílusban. Az egyhajós templomhoz nyugat felől egy torony, észak felől egy sekrestye kapcsolódott. Mára
csak a 18 méter magas Csonkatorony egy része maradt meg. Mostanában szakrális zarándokhellyé vált.



4

Történelmi és napfordulóhoz köthető, hagyományőrző csoportok, és különleges energiája miatt
magánszemélyek kedvelt látogatóhelye. Vendégeink megcsodálták a szépen karban tartott rom környékét,
Szt. István és Attila szobrát. A következő vonattal tértünk vissza Debrecenbe. Az ebéd után eljött a búcsúzás
ideje. De előtte még egy fontos aktusra került sor. Előzetes megbeszélés alapján, a szervező felkérésére
Budapest elvállalta a következő találkozó rendezését, így a vándorzászló Budapestre vándorolt. A szervezők
nevében is megköszöntem a részvételt, reméljük igyekezetünk nem volt hiábavaló, sikerült tartalmas,
hasznos és látványos programot összeállítani erre a hétvégére. A visszajelzések szerint a résztvevők jól
érezték magukat!

Többekben felvetődött, hogy nagyobb csoporttal visszatérnek, megmutatják túratársaiknak a látottakat.
Természetesen helyismeretünkkel és tapasztalatainkkal segítünk a szervezésben.
Nem csak a vendégeknek, hanem nekünk is nagy élmény volt a rendezvény megszervezése. Jó érzés volt
megtapasztalni, hogy a túratársak milyen lelkesedéssel, önzetlenül dolgoztak a sikeres lebonyolítás
érdekében, nagyon büszke vagyok a csapatomra! Köszönet a DETE aktivistáinak, akik képviselték egyesüle-
tüket, szakmai tanácsaikkal segítették a munkánkat.
A szakmai fórumról „Emlékeztető” készül, melyet eljuttatunk minden résztvevőnek.

Végül szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, akik részvételükkel megtisztelték a találkozót.

Lévai Gyöngyi
H-b.m. - Db. Városi Természetjáró Szövetség elnöke


