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Természetjárás és a falusi turizmus 1900-tól 2010-ig.
A magashegyi túrázásnak, természetjárásnak több évtizedes hagyománya volt
Magyarországon. Az XIX. század végétıl tevékenykedett az MKE /Magyar Kárpát Egyesület/
és az EMKE /Erdélyi Magyar Kárpát Egyesület/. Több tucat menedék- és turistaházat emeltek
a történelmi határainkon belül, amelyekben csoportos szállást és szerény ellátást biztosítottak
a szervezett természetjáróknak kedvezı áron.
Az I. világháború és az azt követı trianoni-diktátum nemcsak a hegyeinktıl és a túra
bázisainktól fosztott meg bennünket, hanem az ország kétharmadát, bányáinkat, gyárainkat,
vasutainkat is elrabolta. A csonka hazában a 20-as évektıl kezdtek építeni új kulcsos házakat.
A hegymászók, a turisták mellett az ekkor szervezıdött levente mozgalom jelentette a fı
bázisát az országjárásnak. A Felvidék és Erdély egy részének visszacsatolása után1939-tıl
ismét lehetett volna szabadon túrázni a Kárpátok gerincén 1945-ig, de sajnos, közben zajlott
a II. világháború.
Így hosszabb szünet után, a 60-as évektıl vett új lendületet a hazai turizmus. Majdnem
minden iskola, gyár, szövetkezet rendelkezett sportegyesülettel, épültek a vállalati üdülık, a
meglévı hegyvidéki olcsó szálláslehetıségeket a Turistaházakat Ellátó Vállalat koordinálta.
A rendszerváltással ránk tört kapitalizmus azonban az addig közösségi tulajdonban
lévı termelıszövetkezeti, vállalati üdülıket, mind privatizálta. Eltőntek a turista- és
menedékházak, csak néhányat sikerült a megmaradt egyesületeknek tovább mőködtetni.
Jelentıs részük üresen maradt, mígnem az utolsó tégláig elhordták. A Budai-hegységben a
zsíroshegyi, nagyszénási, csúcshegyi, makkosmáriai turistaház, a Pilisben a kevélynyergi
turistaház pusztult el.
A falusi turizmus elıször a 80-as években került szóba, igazi elindulását viszont a
munkahelyek tömeges megszőnésétıl számíthatjuk. Vidéken is eltőnt a munkalehetıség,
bezártak a bányák, elkótyavetélték az állattenyésztı telepeket, gépállomásokat, fölbomlottak
a termelıszövetkezetek. A munkalehetıség reményében sokan belefogtak házaik
átalakításába, a kert és a porta rendbehozatalába. Hiányzott azonban az infrastruktúra: rossz
falusi utak, telefon, kerékpárút nélkül… Csak ott történt pozitív változás, ahol volt valami
vonzerı a környéken: gyógyfürdı, horgásztó, Balaton, Tisza-tó, természeti és történelmi
látnivaló.
Nálunk, a Zsámbéki-medencében is akadnak kedvezı változások, bár nem tombol a
falusi turizmus. Akad néhány magánhotel és panzió a szerényebb pénztárcájú vándoroknak. A
falvaknak "jót akaró nagyvállalkozók" több helyen golfpályákkal körülvett 4-5 csillagos
szállodákat álmodnak a települések határába. Ennél jobb variáció a zöld út, amelynek például
egyik szakaszát tavaly Perbálon adták át.
Pátyon a múlt évben megalakult Magyarok Szövetsége is keresi az utat a faluval
közösen a falusi turizmus felé. 2010-ben a Pátyi Tavasz rendezvényén mutatkozott be elıször,
majd a Pincenapokon a Hagyományok Házánál szervezett programokat. A múlt év sikerein
felbuzdulva, baráti összefogással, sok külsı segítséggel a Kincsem közben remélhetıleg
megújul a ház, lesz igazi kemence, melynek parazsa átmelegíti az erre vágyókat. Álmodunk
sok, új programot is, melyre várjuk a falu érdeklıdı lakóit.

