Sajtóanyag a tavaszi Világjáró Klubhoz
Jeles utazók voltak vendégei az elmúlt években az egri EKMK-ban működő
Világjáró Klubnak. Adott itt elő a világ legszebb szigeteiről a Világjáró Magazin
alapítója, dr. Almásy Gyula, nemrégiben pedig az érdi Magyar Földrajzi
Múzeum igazgatója, a legnagyobb magyar világutazó, dr. Kubassek János
fogadta el a két szervező (Barna Béla és Fehér Zsombor) meghívását. A
Világjáró Klub múlt havi vendégei Vietnamba és a Fülöp-szigetekre (Koncz
János) illetve a Föld legmagasabb hegységébe, a Himalájába (Kalkó Ildikó)
kalauzolták az érdeklődőket.
A Klub első áprilisi vendége Klein Dávid, a további előadók:

Borneó (április 8)
Nemes Nagy Zoltán
Borneóról tart beszámolót egy tapasztalt túravezető (Eupolisz) 2009. április 8án.
Nemes Nagy Zoltán Erdélyben születt, hegyek és erdők között. Ez alapvetően meghatározta
a mai napig a természethez kötődő kapcsolatát. 1990 óta él Budapesten, az ELTE biológiaföldrajz szakán végzett, pár évet pedagógusként dolgozott majd a filmiparban próbált
szerencsét. Elég hamar rájött, hogy bár különleges, de a rohanó életmódot nem neki találták
ki, ezért – kamatoztatva biológus ismereteit – hüllőkkel és kétéltűekkel kezdett foglalkozni.
Ekkor kezdődtek a külföldi utazásai, amelyek során megtapasztalta, milyen élmény idegen
tájakat, embereket, kultúrákat megismerni és összehasonlítani az otthonnal. Mai napig azt
vallja, hogy három dolog volt eddig, ami alapvetően alakította az életét: hogy megtanult írni,
olvasni, és utazhatott. 2001-ben Svédországba költözött, ahol tengerbiológus szakra járt, majd
elvégzett egy svéd-angol túravezetői tanfolyamot, ahol komoly elméleti es gyakorlati képzést
kaptak különböző outdoor sportokból. Pár évig túrákat vezetett Skandináviában és cégeknek
csapatépítő tréningeket tartott, 2006-ban úgy döntött, hogy hazaköltözik Budapestre, és
megpróbálja itthon kamatoztatni a külföldön szerzett tudást és tapasztalatot. Kedvenc
időtöltése a túrázáson kívül a fotózás, egy fotókurzus elvégzése után szabadúszó fotósként is
tevékenykedik, képei több nemzetközi magazinban is megjelentek. A gyerek és
természetfotózás az, ami igazan közel áll a szívéhez. Kedvenc helye Délkelet-Ázsia, az itt elő
emberek életmódja és mentalitása áll hozzám a legközelebb. Nagyon helytállónak tartja azt a
buddhista mondást, mely szerint: a Buddha bennünk ma. Saját magunkban, magunknak kell
megtalálnunk a boldogulást, a belső békét ahhoz, hogy megtaláljuk helyünket a világban.
Jelenleg Malajziában dolgozik a Tioman nevű szigeten, tengeri kajakozást oktat egy
nemzetközi iskola diakjainak, és az Eupolisz Utazási Iroda által szervezett túrákon túravazető
a Dolomitokban, illetve a korzikai utakon.

Mediterrán partokon (május 6.)
Barna Béla
A Földközi-tenger partjait bemutató vetítés a Franciaország, Olaszország, Málta,
Tunézia, Görögország, Szlovénia, Horvátország, Albánia és Montenegró
legszebb tengerparti helyeit mutatja be, kisvárosokkal, hegyekkel és
tengerekkel.
Barna Béla főiskolai tanársegéd (Médiatudományi Tanszék) és turisztikai újságíró-fotós.
Úticikkei a HTM (Hegyisport és Turista Magazin) és az Eötvös Loránd alapította Turista
Magazinban jelennek meg.

Nairobitól a Viktória-vízesésig (május 20.)
Kiss Tamás Benedek
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