
 

Vezetői beszámoló a 2021. évről 

 

Kedves MASZATosok! 

 

A Covid 19 vírus miatti járványhelyzet az egész világot alapvetően megváltoztatta. Sajnos az 
emberi kapcsolatok a személyes találkozókról az online tér felé terelődött. Felismertük, hogy 
már nem elég a tagjainkkal, túrázni vágyókkal az email-es kapcsolattartás, vagy a Facebook-
os események meghirdetése online felületre volt szükség a jelentkezéshez és a fizetéshez. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy Tóth Péter segítségével meg tudott újulni a honlap, és ezek a 
mai világban elengedhetetlen funkciók beépítésre kerültek. A jelentkezők az eseményeken 
nyomon tudják követni a szabad helyek számát, és a regisztrációval majd a hozzá kapcsolt 
fizetéssel biztosítani tudják helyüket a programon. Ezzel a fejlesztéssel kívánunk hozzájárulni, 
hogy gördülékenyebben tudjatok jelentkezni a programjainkra, ill. a fizetéseket is korszerű 
csatornára tereltük. 

Sajnos a járványhelyzet miatt kevesebb program megszervezésére volt lehetőségük. Mégis 
örömmel tölt el bennünket az év folyamán tapasztal érdeklődés a MASZAT SE programjai 
iránt. A nagy túrák megszervezése és kivitelezése Székely Csaba vezetésével történt. 

A megvalósult programok: 

2021. 06. 13. 

A korlátozások és a vírus terjedését megakadályozó ajánlásokra való tekintettel az év első 
felében nem szerveztünk túrákat.  

Az idei első csoportos túrát a Kevélyekre szerveztük, a helyszínre jutást mindenki egyéni 
utazással oldotta meg. Pilisborosjenőről indultunk, szép, napsütéses, de szeles időben. A nap 
folyamán felkeresett nevezetességek: Ezüst-Kevély, Nagy-Kevély, Kis-Kevély, Csúcs-hegy, 
Oszoly-csúcs, „Egri-vár”, Teve-szikla. A túra hossza 17km és 650m a szintemelkedés. A 
résztvevők száma 14. 

2021. 09. 04 

A hosszú szünet után hirdettük meg a Lajta folyóra evezős túránkat Borbély Ákos 
szervezésében. Bár a túra aránylag rövid volt, mégsem ajánlottuk kezdőknek. Szerencsére a 
meghirdetett helyek hamar elfogytak, még Biatorbágyról is jöttek résztvevők.  
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Szeptember 4-én gyönyörű napsütésben gyülekeztünk Mosonmagyaróváron a Vizisport 
Egyesület csónakházánál, hogy kihívásokkal teli, izgalmas kalandban legyen részünk. Végül 7 
kenuval indultunk útnak a Mosoni-Dunán lefelé, hogy a Lajta torkolatát elérjük, és 
megkezdjük a folyón felfelé evezést. A folyó felső szakasza küzdelmes volt, mivel a zsiliphez 
közeledve egyre nagyobb volt a sodrás. Ráadásul a kikötés sem bizonyult egyszerűnek, mivel 
a part nagyon köves és meredek volt. A zsilipen való átemelés után a Lajta Malomi-ágán 
kisebb sodrásban evezve gyönyörködtünk a város csodáiban, több híd alatt keltünk át jól 
összehúzva magunkat, hogy átférjünk alattuk. Majd az óvárosban jött a nap fénypontja a 
Lajta-csúszda! Bizonyára sokan emlékeznek a Vidámparkban hajó csúszdára! Ugyanolyan 
élmény volt lejönni! 

2021. 09. 25. 

Hosszú idő után végre sikerült buszos túrát szerveznünk. Ezúttal Nagymarosról indulva egy 
körtúrát tettünk a Börzsönyben, csodálatos panorámával a Dunakanyarra. Gyönyörű, 
nyárvégi, kissé őszies időjárás közepette, felkerestük a Remete-barlangot, a Julianus-kilátót 
és a Köves-mezőt érintve visszatértünk Nagymarosra, ahol a sok gyerek nagy örömére útba 
ejtettünk egy cukrászdát. A buszon 48-an utaztunk és a helyszínen még csatlakozott 3 fő, 
akik önállóan oldották meg az utazást. Sokan először vettek részt programunkon, több új 
családot és kisgyermeket ismertünk meg. A túra hossza 13 km volt, 530 m szintemelkedés 
leküzdése árán. 

2021. 10. 23. 

Biatorbágyra is nagy busszal szerveztünk kirándulást és hasonlóan a korábbihoz, ezen a túrán 
is óriási gyerek csapat vett részt. Összesen 38-an vettek részt, és ebből a létszámból egy 
kisebb csapat egy 25 km-es kört teljesített, míg a többiek 13 km-t, 450m szintemelkedéssel. 
Gyönyörű színekkel telített napos időnk volt, a szirteken, szikla kiszögeléseken jelentős 
széllel. A helyszínre való érkezés után felmentünk a Biatorbágyi-viaduktra, onnan csodálva 
meg a kilátást, majd elindultunk a tervezett túra útvonalon a Madár-szirt kőszikláira, a 
Nyakas-kőre majd a Kő-hegyre. 

2021. 11. 20. 

A novemberi túránkat ismételten csak önálló utazással tudtuk meghirdetni a vészhelyzeti 
intézkedések miatt. Egy kalandos túrát szerveztünk a Budai-hegységbe. A Fenyőgyöngye 
vendéglő parkolójából indulva egy körtúrát tettünk meg. Először a megszervezett útvonalon 
haladtunk, majd útközben, mindenféle, a térképről érdekesnek tűnő tereptárgyat kerestünk 
fel. Volt benne egy kis könnyű sziklamászás is fenséges panorámával. Néhány 
nevezetességet emelnénk ki az útvonalról: Árpád-kilátó, Apáthy-szikla, Libanoni cédrus, 
Oroszlán-szikla, Újlaki-hegy, Hármashatár-hegy. A nap végére 15 km gyűlt össze, 450m 
szintemelkedéssel.  
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A nagy túrák megvalósulása közben szépen fejlődött a Tücsök Program elsősorban az 
általános iskola alsó tagozatára járó gyermekek mozgását tűzte ki célul. A program szervezői, 
felelősei, lebonyolítói: Katona-Siklósi Gabriella és Dudás Éva. A programban résztvevő 
gyermekek igazolófüzeteket, kitűzőt, bögrét kaptak ajándékba a jól teljesített feladatokért. 
Az Egyesület finanszírozásával a szülők költségeit mérsékelve belépőket, buszköltséget 
fizettünk.  

 

A megvalósult programok: 

2021. 02. 15 - 03. 30. között 

I. Tücsök Pályázat: Az év madara a Cigánycsuk. Kreatív alkotópályázat. 

2021. 06. 26. 

Tücsök Túra a határban a Maglódi Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat képviselőivel és 
együttműködésével a Kábítószerellenes Világnap Alkalmával. 

2021. 07. 01 – 09. 30. között  

Tücsök Torna sorozat keddenként a Patakparton: Mozgásfejlesztés, játék, tájfutás alapok. 
(15 alkalom) 

2021. 07. 26 

Tücsök Túra-Fedezd fel a rovarvilágot: tematikus kirándulás szakmai vezetővel. 

Téma: a hazai rovarvilág, fűhálós rovarászat. Meghívott vendég Mészáros Ádám biológus 
(rovarász) 

2021. 09. 21. 

Tücsök Túra-Buszos kirándulás az Ócsai Madárvártára-tematikus kirándulás szakmai 
vezetővel. Téma: a madármonitoring. 

2021. 10. 06 – 10. 30. között 

II. Tücsök Pályázat: Hermelin, az év emlőse. Kreatív alkotópályázat. 
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Elérhetőségeink: 

www.maszatok.hu 

https://www.facebook.com/MASZATOK/ 

 

 

http://www.maszatok.hu/
https://www.facebook.com/MASZATOK/

