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Beszámoló a 2016. október 22-23.-án megtartott régi Nyíregyházi Alpin 

Club (NYAC) tagok találkozójáról. 
 
 Három napos eső közepette gyülekeztünk Újhután Tatay László házában. Délelőtt még 
esett. Rövid üdvözlés után 13; 00-kor elindultunk gépkocsikkal a Regéci-várhoz 
vezetésemmel. Szerencsénk volt, mert mire leértünk a nyerget, még a nap is kisütött! A 
gépkocsikkal a kövezett úton könnyedén felértünk az erdőszéli parkolóhoz, 500 m magasra. 
 Onnan gyalog 12-en mentünk fel a várba, még útközben utolért bennünket Ladányi 
Miki és két vadásztársa. A bejárati ajtón folyt ki a víz. Mindjárt az újjáépített északi bástyával 
kezdtük. Eredeti emléktárgy kevés volt, de a képek és a tájékoztató szövegek látványosak 
voltak. A ragyogó tiszta időben a kilátás minden irányba kitűnő volt. 
A jól kibontott várfalak most már 6-10 m-ek voltak. A déli szikla a régi volt de kényelmes 
lépcsőn könnyebb lett a feljutás. Társaságunk valamennyi tagja nagyon élvezte a vár 
látogatást! 
  A vár megtekintése után Regécen a bemutató házat is meg akartuk nézni, sajnos nem 
volt nyitva. Ezért már 17 órára visszaértünk Újhutára, elhelyezkedtünk. 
Még vacsora előtt Móc is megérkezett a kislányával, aki már egy fejjel magasabb, mint én. 
Tatusékkal együtt 16-an lettünk.  
  Az 1956 forradalom és szabadságharc 60. jubileum évforduló alkalmából 
beszámoltam a Szegeden történtekről ahol én, mint egyetemista nemzetőrként is 
tevékenykedtem. 
Azt követően engem köszöntöttek 79. születésnapomon. A szaunázás után, a fiatalabbak 
éjfélig dalolásztak. 
Megegyeztünk a vasárnapi különleges utunkról Radó Tiborné Szanyi Éva hegymászótársunk 
hamvainak belsőséges elhelyezéséről a Kotliszka-rét helyett a Sólyombérc kedvelt 
sziklamászó helyünk tetejére. Az idő is szomorú volt, de nem esett és nem volt nagy sár. 
  Visszaérkezésünk után 14 órától elfogyasztottuk a közös vacsora maradványát. 
Elbúcsúztunk, Tatayéknak megköszöntük a kellemes vendéglátást. 
Megegyeztünk, hogy 2017. októberében találkozunk, itt Újhután. 
 
 Nyíregyháza, 2016. október 24.-én. 
        Dr Egri Kiss Tibor 
               rendező 
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