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Magyar Turista Egyesület Esztergomi Osztályának
Egyesülete 2015 éves beszámoló

A Magyar Turista Egyesület Esztergomi Osaályának Egyesülete 20l0.szeptember 08.-án
tartotta alakuló ülését. Tizenharom tag mondta ki az újjáalakulást. A jogi bejegyzés utan
is tagia a Magyar Turista Egyesületnek.

Alapszabályában is rögzítette hogy az 191l.-ben alakult Magyar Turista Egyesület
Esztergomi OszíáIya jogutódjának tekinti magát. Felvállalja hagyományai ápolását és

kötelességeit,

A Komrárom- Esztergom Megyei Bíróság Pk.60,049l2010l6 ügyiratszám alatt
"MTEEO"-I 181 1 .sorszám alatt nyilvántartásba vette,

Az egyesület közhasznúsági fokozata: " Közhasznú Szervezet "

Bírósági és Ügyészségi hiánypótlások utan a bejegyzés 2011. május hó 09.napján jogerőre
emelkedett,

A céljai :

-hataron innen és túli turázás , hataron tuli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, felvidéki
kapcsolatok erősítése, a felvidéki turatarsak létszámának növelése,

-érdeklődést kelteni a turistaság s általában a tetmészet szépségei iránt, fiatalok bevonása a
tírázásba,

-fejleszteni és terjeszteni a szeryezett turistaságot s vele együtt gyarapitani a turisták és
vendégeik, kőzgazdasági szempontból is fontos forgalmát,

-hazánk tájainak kutatása.

-az idegenforgalom és turizmus elősegítése, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

-a turistautak környezetének rendbetétele, források tisáítása, emlékhelyek karbantartása,

-környezetvédelem.

,t



foí ag1 ar |Íurist a |Eg1 e s ü fet
|Esztergoni Osztó$a
Ú ii a a ta F"íta a 2 0 0 7 - 6 e n

É,vente ismétlődő túráink közül a legfontosabbak :

-Boldog Özséb túra,
-Vaskapui Magyarok Nagyasszonya ünrrepei,
-Húsvéti határkerüiés,
- Zar ándokl aí Mari ano sztrára,
-Klastrompusztai Pálos nap,
-Adventi koszorú készítéssel egybekötött túra,
-Megemlékezés a Pozsonyi csataról a helyszínen Hainburg közelében.

Nagy könnyebbség, hogy egyesüIetLink a turistaság egyik legpatinásabb országos
szervezetének a Magyar Turista Egyesületnek egyik osztályaként működik. Az MTE vezető
testületeiben is munkát vállaltunk. Apoljuk az MTE hagyományait, így kapcsolódr-rnk a
turistaság országos vérkeringéséhez.

2015-ben 31 rendezvényt szerveztünk, amelyben a tarsegyesületek tagiaival együtt összesen
254 tagnak és 631 vendégnek tudtunk tartalmas, kulturált szabadidó eltöltést nyújtani a
természetben.
2015-ben is, mint minden évben legnagyobb turank , mely mindig a legtöbb érdeklődőt
v onzza, a P ozsonyi csata helyszínének meglátogatása.

A Kis-Kárpátok és a Hinburgi-hegység közötti szoroson áttörő Duna-folyam vidéke minden
korban fontos stratégiai pontja volt a Karpát -medencének. Keltrik, rómaiak, szlávok is
megtelepedtek e tájon. Bennünket azonban a magyarság sorsát alapvetően befolyásoló, 907
júliusrtLrrak első napjaiban , a ma Ausztriához taftozó területen lezajloíl ún. Pozsonyi csata
kevesek által ismer1, de máig azonosítható tereppontjai, a magyarság jelenlétének ezeréves
töfténelmi- tárgyi emlékei, emlékhelyei csábítanak e gyönyörú vidékre.

2015-ben hatodik alkalommal szervezzik meg eá a megemlékezó utat.
Nagy örömére szolgá| az Egyesületnek, hogy párkanyi tagjai segítségével az idén a hataron
túlról Felvidékről tudtunk partnert találni utunkhoz és megemlékezésiinkhöz.
Nem véletlen, hogy hatriron túli magyarok közreműködésóvel tervezzük a megemlékezést-
ezzel is erősíteni kívánjuk a nemzeti együvé taíto zás érzését.
A"Pozsonyi csata" helyszíni iinnepsége két napos pro$am volt. Autóbusszal ment az egész
csapat.Az esztergomi Balassa Iskola e1y íaííLréIt és négy kisdiákot vittiink megunkkal
jutalomból. Ók szerepeltek megemlékezésinken, A Magyarorczági Kárpát Egyesületbő1 is
voltak vendégek.
907-es pozsonyi csata hivatalos tananyag az Egyesült Államok összhaderőiirek katonai
akadémiái án. Ellenben itthon jó esetben két sort kap a tankönyvekben, történelmünk egyik
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legjelentősebb ütközete, melyben legyőztiik Európa akkori legnagyobb hadseregét.

A pozsonyi győzelem a Magyar Fejedelemség nyugati határát kitolta az Enns folyóig, és

északa véglegesítette a volt Morva Birodalom keleti részeinek elfoglalását. A bajorok
veresége oly megsemmisítő volt, hogy a németek legközelebb 123 év múlva , 1030-ban
indítottak újból támadást a Magyar Királyság ellen.
Arpád a csatában szerzett sérülésiben belehalt, három fia és húszezer magyar vitéz szintén ott
vesZettt.
Méltatlan, hogy egy stratégiailag nagyon fontos csatáról nem, vagy alig hallunk mi,
magyarok.
Aá szeretnénk, ha a fiatalság tudomást szerezne e dicső csata eseményeiról, ismemé az
ütközet fontos mozzanatait, vezetóit, s a dicsőséges csata ismeretéban büszkén vallaná magát
magyamak, bármely élethelyzetben.

Turáink céljai:

-figyelem felhívása a Pozsonyi csata emlékére- ne csak Egyesületünk emlékezzen, hanem a
felnövekvő nemzedék is szerezzen tudomást eleink hősies tetteiról,

-kapcsolat építése és fejlesztése magyarországi-, párkányi-, valamint a felvidéki és osztrák
magyar turista és hagyományőrzó közösségek között,

-a turázáson és a kulturán keres zt;Jl a magyar-szlovák-osztrák kapcsolatok erősítése.

A csata helyszyíne ma Ausztriához és Szlovákiához íartozik. Békés, méltóságteljes
fóhajtásunk és turánk nem szól senki ellen, a hősök késói megbecsülése a célunk.

Viirt eredmények

A program révén egyrésá a magyat ttxáLzők, továbbá felvidéki és.osztrák magyarok, valamint
osárák túnízók látogatnak el az egykori Pozsonyi csata heylszínére. Ennek réven feljődnek a
turakapcsolatok, fontos, méltatlanul elfeledett események kerülhetnek be a köztudatba.

Osztrákok, felvidéki magyarok utaznak magyarországi turaeseményekre- szoros kapcsolat
alakulhat ki a túrázók között.

A felnövekvő nemzedék fontosnak tartja őseik tetteiről való megemlékezést,
magyarságtudatuk erősödik.
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Éves túraterviirrk ,beszámolóink honlapunkon megtatálhatók. (esztelgomi-turistak.hu)
Sikeresen tovább bővültek szervezeti kapcsolataink.

Hazai turista szervezetek közül a Magyarországi Kárpát Egyesület Pestkömyéki OszláIyát
segítettük esztergomi teljesítménl,túráj án, amiből szorosabb együttmúködés lett. Az általuk
szeíyezett hagyományos " Bazilika " teljesítménytúrát összekapcsoltuk az Esztergom
Vaskapui Brilli Gyula menedékház ünnepségeivel. A jubileumi Vaskapu és Bazilika túra
rekord számú résztvevővel zajlott.

Jól sikerült az általunk hagyományosan szeryezetí " Pozsonyi Csata " helyszíni
ünnepsége,amely ebben az évben két napos volt. Autóbusszal ment az egész csapat. Az
esztergomi Balassa Iskola egy tanéxát és négy kisdiakot vittiink magunkkal jutalomból . Ők
szerepeltek megemlékezéseinken. A Magyarországi Kárpát Egyesüleltól is voltak
vendógein}.

Hagyományos Pálos és vaskapui rendezvényeink, turáink sok résztvevőt hoáak.

Vaskapui menedékház kömyékét az ii1 bérlő rendben tartja. Jó kapcsolatot tartunt vele. Bar
nem a klasszikus menedékházként működik, de a turisták is szivesen látott vendégek.

Vaskapui Magyarok Nagyasszonya szobor kömyékének, kultúrált, ápolt, állapotát mi tartjuk
fent.

Az elhatarolt pénzösszeggel régi vágyunk teljesülését szeretnénk segíteni. Évek óta hívnak
berrnüntet Erdélybe az Erdélyi Kárpát Egyesület vándortáborába. Hagyományosan július
végén,ill augusztus elején rendezik. Az idén Borszék lesz az egyhetes tábor helyszíne.

Ez évben alapítóként vettiink részt az Esáergom és Térsége Turisztikai Egyesület
1étrehozásában.

A Teréz túra teljesítóinek Esztergomba érkezésekor emléklapot osztottunk.

Évek óta ónkéntes munkában készi,il könyvelésiink, és honlapunk. Szeretnénk ha az idén
pály ázati forrásból fedeáetnénk ezt.
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Egyesületiink eseményeit az alábbiakban foglaljuk össze.
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