Hóban, fagyban indultak, kánikulába érkeztek
– Zircen ért véget a jubileumi Szent István
Vándortúra
Nem sokkal azután kezdték meg a túrázást Hollóházán, hogy a Bakonyt elzárta a
külvilágtól a hó. Zircre közel negyven fokos hőmérsékletben érkeztek. Közben 1200
kilométert gyalogoltak.
2013. július 26-án, Zircen ért véget a 75. jubileumi Szent István Vándortúra, amely az
Országos Kék-jelzésen haladt végig. Az első ütemben hétvégenként teljesítettek harminc
túranapot, majd a második ütemben – július 6. és 26. között – folyamatosan haladtak a Kékestetőtől Zircig.
Nyolc órát kongatott a templom harangja, amikor nemzeti színű zászlóval és a Szent
István bottal megérkeztek a túrázók az arborétumból az apátsági udvarba. Hátizsákok,
térképek, nordic walking-botok terpeszkedtek el a padokon, és előkerült az 1988-as Szent
István Emléktúrán végigvitt papirusz tekercs, amelyet Ottó Péter polgármester látott el a
névjegyével. A ciszterci rend nevében Huszár G. Lőrinc plébános atya fogadta a mintegy
húsztagú túracsapatot, megismertette őket a Bazilika történetével, a rend eredetével. A hűs
templom padsorai között megpihenő vándorok élénk érdeklődést mutattak a téma felé,
kérdéseket tettek fel, a látvány pedig láthatóan elbűvölte őket. Végül az atya áldást mondott
rájuk a hosszú út után.
Mészáros János túravezetőtől könyvet és jelvényt kaptunk, valamint kiérdemeltük a
sporttársaknak járó emléklapot, pedig mi csak pár lépést tettünk a cél érdekében. Ezek közül
is a legjelentősebb az emlékkő felújítása volt, melyet huszonöt évvel ezelőtt szintén
kéktúrázók avattak fel a Rákóczi téren. Azon a túrán több százan vettek részt – mondja
Mészáros János, aki ’88-ban a nyugati szakaszt vezette. Ez ahhoz képest egy maroknyi csapat
volt, akik az ország különböző részéből verődtek össze, hogy népszerűsítsék a túramozgalmat
államalapító királyunk halálának 975. évében.
A templomi áldást követően átsétáltunk a felújított kőhöz, amely dr. Cholnoky Jenő
földrajztudósnak, a Kéktúra megálmodójának állít emléket.
A végállomáson a túravezető köszöntötte az egybegyűlteket, majd átadta a szót Ottó Péter
polgármesternek. – Ne az legyen a cél, ahová el szeretnénk jutni, hanem úton lenni, azaz
maga a túrázás. Annak az öröme, hogy megismerjük az ország különböző tájegységeit,
értékeit, az ott élő embereket, megfigyeljük az évszákok változását, hallgatjuk az erdők
szavát, a rétek suttogását, találkozunk az élővilág megannyi csodájával – mondta a
városvezető. Ez rohanó autók ablakain kitekintve – ahogy nagyon sokan éljük
mindennapjainkat – nem megy, csak ha időt szakítunk rá, apró lépésekkel haladva – tette
hozzá. Gratulált a jubileumi Kék-túrát teljesítőknek és egy kis emlékkel búcsúzott el tőlük –
az átadott kiadvány címét idézve –, „Bakonyi kalandokra” invitálta őket.
Az ünnepség végén a vendégek megkoszorúzták a Cholnoky-emlékművet, kivonták a
piros, fehér, zöld színeket a kék mögé, s előkerültek a fényképezőgépek…
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