Kedves túrázók!
Szeretettel köszöntünk minden vállalkozó kedvű résztvevőt a Szent
Jakab Zarándok Egyesület és a Magyarországi Kárpát Egyesület által
rendezett gyalogtúráinkon.
A túrák teljesítménytúrák, ellenőrzőpontokkal, frissítőpontokkal ahol ellátást is biztosítunk -, szintidővel és meghatározott kötelező
útvonallal. A túrák teljesítését akkor ismerjük el, ha a résztvevő
szabályosan benevezett, minden ellenőrzőponton igazoltan járt és
teljesítette a szintidőt. Ha csak a szintidőt nem sikerült teljesíteni,
akkor megkülönböztetett emléklapot állítunk ki. Ha a résztvevők
közül valaki úgy határoz, hogy a túrát megszakítja, kérjük amennyiben ez lehetséges - feltétlenül jelentse be a legközelebbi
ellenőrzőponton. Akadályoztatása esetén - a név és a rajtszám
egyidejű közlésével - társaival üzenje meg. Felhívjuk a figyelmet,
hogy a megadott útvonalakat a teljesítéshez be kell tartani, a túrák
útvonalán mozgó ellenőrző pont lehet az út teljes hosszában. A túrák
útvonala
tájvédelmi,
illetőleg
természetvédelmi
körzeteken,
területeken halad, ezért óvjuk meg ezeket az értékeket. A
szemetet ne dobjuk el, a növényeket ne szedjük le és a kijelölt
útvonalon haladjunk.
Köszönjük a túra támogatóinak, Sátoraljaújhely polgármesterének,
Szamosvölgyi Péternek és Füzér polgármesterének, Horváth Jenőnek
a segítségét, valamint a túra szellemi védnökének, a Kazinczy
Társaságnak és igazgatójának, Fehér Józsefnek a támogatását.

A túrák alatt állandóan elérhető telefonszámunk:
Wehner Géza 30-9218352

Wagner Vince 30-6008190

Túránk névadójára, Kazinczyra emlékezve
Kazinczyra, a táj „szent öregjére” emlékezünk. Példát mutat nekünk
szellemi kitartásban 2387 fogságban eltöltött napja alatt, később
pedig fizikai kitartást is tanulhatunk tőle, hiszen Széphalomból
gyalog járt be Sátoraljaújhelybe. Megmutatta, nemcsak nagyváros
lehet szellemi központ, esetében a magyar szépirodalom központja,
sokezres levelezésével hosszú időre a Bányácskából általa
átkeresztelt Széphalmot tette azzá.

„Újhelytől félórányira éjszak felé esik Széphalom, Kazinczy Ferenc
egykori lakása. Nevét megérdemli, mert festői szépségű táj.
Különben pedig szent hely, szent az öreg miatt, kinek ott van háza
és sírhalma. Kötelessége volna minden emelkedettebb lelkű
magyarnak életében legalább egyszer oda zarándokolnia, mint a
mohamedánnak Mekkába…” Petőfi Sándor írta ezeket a mondatokat,
miután 1847 júliusában ellátogatott Széphalomba.
Ezért épült ide a világ első nyelvi múzeuma, A Magyar Nyelv
Múzeuma. Ha most a rajt körüli izgalmak nem is engedik meg,
érdemes ide visszatérni. Ahogy a sátoraljaújhelyi Kazinczy
Múzeumba is. Túránk elején Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely
polgármestere és a túra alatti házigazdánk, Horváth Jenő, Füzér
polgármestere, valamint A Magyar Nyelv Múzeumának igazgatója,
Fehér József fog túránk névadójáról megemlékezni.

