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Bevezető gondolatok
"Nézz mélyen, mélyen a természetbe, és mindent jobban meg
fogsz érteni." mondta Albert Einstein és bölcs gondolata örökérvényű, hiszen nincs a természetnél erősebb, tisztább, logikusabb "alkotás".
A természetet járva évmilliók földtani emlékeivel, évtizedek, századok
öreg fáival találkozunk, melyek tanúi minden léptünknek, cselekedetünknek.
Teljes bizalommal kaptuk a természet adta ajándékot, melynek értékességét mi, aktív természetjárók a hegyek-völgyek közé felkerekedve már
számtalanszor megtapasztalhattuk. A testi-lelki táplálékot nyújtó erdei
vándorlásaink során a környezetből erőt merítve újulunk meg, hogy
azután letisztult gondolatainkat tettek követhessék.
Ám "a természet ingyen nem adja kincsét..." (William
Shakespeare), hogy megtapasztalása révén erőt gyűjthessünk, élményeket szerezhessünk, ezért magunknak is mindent meg kell tennünk.
Mindennek lehet szimbolikus jelentése. Ahogyan egy tisztás közepén
álló idős fát látunk, úgy sejlhet fel bennünk ez akár a 120 éves múltra
visszatekintő megyei szervezett természetjárásunkat is jelképezheti. A
régmúltba vezetnek gyökerei, évtizedek során fejlődött vastag törzse, s
benne hagyományaink, ránk hagyott örökségeink lakoznak.
Erős ágai a több évtizedes múltra visszatekintő, természetet óvó-védő
szervezeteink. Majd mellettük időről-időre friss hajtások nőnek, újabb
tenni akaró egyesületek jönnek. Mindeközben az ágakon fejlődő évszakról évszakra változó, s tavaszonként megújuló levelek képében ott
vagyunk mi magunk, az egyének. Mint a fa koronáját alkotó levelek,
nekünk is békés egymás mellett élésben kell élnünk életünket, hiszen
egyazon helyhez, egyazon fához, egyazon bolygóhoz tartozunk.
Legyen Ön is egy új hajtás, egy új levél a fán! Tapasztalja meg a természet
erejéből való feltöltődés örömét! Ehhez nyújt Önnek segítséget a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség és a megyei
természetjárás fejlesztésén fáradozó természetbarát-természetjáró
szervezetek. Ismerje meg őket kiadványunkban, látogasson el rendezvényeikre, túráikra, győződjön meg személyesen a természet szépségeiről!
A szerkesztők
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BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
SZERVEZETT TERMÉSZETJÁRÁSA,
A MEGYEI TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG
Előzmények …
A XIX. század második felében járunk,
amikor Európa-szerte a turizmus fellendülésének jeleivel találkozhatunk.
Az emberek érdeklődésének középpontjába kerül a természet szépségeinek közelebbről való érzékelése.
A fejlődési folyamat hazánkat sem
kerüli el, 1873. augusztus 10-én megalakul a Magyarországi Kárpát Egyesület. 1888-at írnak, amikor a turizmus
nagyarányú fejlődése szűkebb pátriánkat is eléri. Soltész Nagy Kálmán, Miskolc város akkori polgármestere értekezletet hív össze egy tornaegylet megalakítására. Azután a Miskolczi Athlétakörön belül 1892. március 27-én
megalakul a Bükk és Vidéke Turista
Egylet.
Ezt követően egyre-másra alakulnak
természetet kedvelő és járó szervezetek. A ma is működők közül a vasutasok (1920), a diósgyőriek (1929), vidéken az ózdi vasasok (1932).
Innen indul a kezdet, hogy aztán elődeink elkészíthessék a Bükk első jelzett
turistaútjait (1892-1893), felépíthessék az első menedékházat Szentléleken
(1893), felavathassák a Zsófia-kilátót
a Dolkatetőn (1900). Elindíthassák az
első személyszállító lillafüredi kisvonatot (1923), megjelentethessék az első
modern Bükk-térképet (1920-as évek
végén), felépíthessék a bánkúti menedékházat (1930), átadhassák az újhutai
(1931), majd a bánkúti síugrósáncot
(1933), Örvénykőn Jókai szobrot emelhessenek (1935), átadhassák az aggteleki turistaházat (1937) és a sor szinte
végtelen.
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Áldozatos tevékenységgel még számos
eredményt érnek el, melyek közül több
a jelenkor turistái számára is kézzel
fogható értéket képvisel.
A világháború utáni években többek
között Kazincbarcikán, Tiszaújvárosban, Sárospatakon, Miskolcon (több
szervezet is), majd később Bánrévén,
Szendrőn, és más településeken alakul
meg és tevékenykedik ma is számos
természetjáró szervezet.
Az örökségként ránk hagyott természetes környezet, épített természeti értékek megőrzését, gondozását és továbbfejlesztését megyei közösségbe tömörülve ezen szervezetek végzik.
Az említett feladatokat tűzte ki a B.-A.Z. Megyei Természetjáró Szövetség is,
amikor 1991. március 14-én, önálló jogi
személyiségű társadalmi szervezetként
az akkori megyei bizottságok közül az
országban elsők között jött létre.
A megalakulástól eltelt közel 20 esztendő alatt számos egyesület, szakosztály vette ki részét a Szövetség által
koordinált, a természetjárás fejlesztéséért vállalt feladatokból. Közülük sokan napjainkban is sikerrel végzik
tevékenységüket, szervezik rendszeresen programjaikat a gyalogos, magashegységi, vízi, kerékpáros, barlangász
és sítúra szakágakban.

… és napjaink
a jelenleg 21 tagegyesületet és csaknem
1000 tagot számláló B.-A.-Z. Megyei
Természetjáró Szövetség elsődleges
célja a természetjárás iránti érdeklődés
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felkeltése, a természetjáró tevékenység
elősegítése, melynek érdekében működési területén a legkülönfélébb szakmai, feladatokat látja el. Így:
B.-A.-Z. megye közel 2000 km
hosszúságú jelzett turista úthálózatának karbantartásáról gondoskodik, új
nyomvonalak kijelölését végzi. Ennek
pénzügyi alapját elsődlegesen az SZJA
1 % felajánlások, pályázati és egyéb
támogatások képezik.
Tanösvényeket hoz létre (mint a
Hernádmenti tájak értékeit bemutató
Kék Hullám Tanösvény és a Magaspart Tanösvény), melyek teljesítését
térítésmentesen kapható kiránduló
füzetekkel is segíti.
B.-A.-Z. megye természeti értékeinek, történelmi, kulturális emlékeinek
megismertetésére, az ország kevésbé
ismert részeinek turisztikai felfedezésére számos túramozgalmat alkotott.
Nevéhez fűződik a Rákóczi túra, a
Kossuth túrák, Borsod szép útjain,
B.-A.-Z. megye kerékpáros turistája,
„A Hernád, ami összeköt” II. Rákóczi
Ferenc Nemzetközi Kerékpáros Túramozgalom, Forrástól a torkolatig- túra
a Sajón túramozgalmak. Ezek teljesítéséhez igény esetén túravezetőt is biztosít a szervezet.
Folyamatosan vesz részt a természetjáráshoz nélkülözhetetlen turisztikai térképek, térképmódosítások, szakirodalmi anyagok, turistakalauzok, az
aktív turizmust népszerűsítő kiadványok szerkesztésében, lektorálásában,

megjelentetésében. Északi Tájakon
címmel ma a XVI. évfolyamában járó
írott sajtóanyagot jelentet meg.
A természetjárók pihenésére, a
szabadidő hasznos eltöltéséhez a Bükk
hegységben Miskolc-Ómassán, és a
Zempléni hegységben Hollóházán kulcsosházakat működtet, lehetőséget teremtve ezáltal is minél több ember
számára az aktív testmozgásba való
bekapcsolódásra.
A szakmai tudásbázis fenntartása
érdekében tanfolyami oktatást, szakmai képzést és továbbképzést biztosít
az érdeklődők számára.
A természetjárás további népszerűsítése érdekében a Megyei Diáksport
Tanáccsal kötött együttműködési szerződés keretében az ifjúsági turizmus is
támogatásra kerül (pl. Diákturisztikai
Találkozók).
Éves rendezvény naptárában teljesítménytúrák (pl. Népek Tavasza
Teljesítménytúra), nemzetközi találkozó (pl. Szlovák-magyar Nemzetközi
Találkozó Nagy-Milicen), tájékozódási
versenyek (pl. Encián Kupa), gyalogos,
vízi és kerékpáros táborok (pl.
Tisza-tónál) és a természetjárók igényeit kielégítő túrák (pl. évnyitó túra,
Mikulástúra), egyéb programok (Kocsonya Fesztivál, Zsongó Lillafüred,
Autómentes Világnap) szerepelnek.
Különböző elérhetőségein valamennyi
rendezvényéről folyamatos, naprakész
tájékoztatást nyújt a szervezet.

B.-A.-Z. MEGYEI TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG
Székhely, postacím
Közhasznúsági státusz
Honlap
E-mail cím
Telefonszám, fogadónap

3527 Miskolc, Selyemrét u. 1./ 3501 Miskolc, Pf. 11.
közhasznú szervezet, SZJA 1 % támogatást fogadhat
Adószám: 18400890-1-05
http://www.eszaktura.hu
hegyitura@eszaktura.hu
06/46/504-778, kedd, 16:30-19:00 óra
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B.-A.-Z. MEGYEI TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG
TAGSZERVEZETEI 2010 ÉVBEN
Borsod-Abaúj-Zemplén megye természetjárásának fejlesztéséért elkötelezettséget
érző természetjárók különböző szervezeti
formában létrejött és működő egységek
színes palettájából választhatnak. Vannak
közöttük olyanok, akik inkább az idősebb
korosztály, míg mások a fiatalok igényeinek
kielégítésére összpontosítanak.

Vannak
szervezetek,
akik
baráti
kezdeményezésre, míg mások munkahelyi,
iskolai, lakóhelyi közösségépítés céljából
jöttek létre. Vannak, akik a családias
kirándulásokra,
szórakoztató
kikapcsolódásra helyeznek hangsúlyt, míg
másokat
a
versenyszellem,
teljesítményorientáltság hajt.

Egy azonban mindegyikükben közös: szándékuk szélesre tárni a kapukat,
örömmel és szeretettel várnak mindenkit, hogy együtt fedezzék fel a
természet és kultúra csodáit.
Vegyenek hát részt a Szövetség és tagszervezeteinek programjaiban,
rendezvényein, munkájában! Ismerjék meg őket közelebbről is!

Diósgyőri Természetbarát Sport Klub
A megye egyik legrégibb egyesülete
2009-ben ünnepelte fennállásának 80.
évfordulóját. E hosszú időszak alatt
számos jeles személyt adott a magyar
és a megyei természetjárásnak.
Céljaik közt szerepel a magyarság történelmi, kulturális és természeti értékeinek megismerésének tudatosítása,
környezetükben a természetjárás iránti
igény felkeltése.
Alaptevékenységük sportturisztikai
események szervezése, a rendszeres
turizmus segítségével egészségmegőrző, erőnlétjavító egészséges életmód
lehetőségének biztosítása.
Tevékenységük során a Bükkben számos forrás, kilátó, turistaszállás létesítése, turistautak kialakítása fémjelzi a
turizmus iránti elkötelezettségüket.
Ezek többségét ma is rendszeresen
gondozzák.
Éves munkaterv alapján végzik munkájukat, melyekben kiemelkedő helyet
foglalnak el a hétvégi túrák, baráti
összejövetelek. Specialitásuk a szerdai
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nyugdíjas túrák vezetése. Autóbuszos
túrák keretében hazánk és a magyarság
történelmi, kulturális és természeti
értékeit keresik fel.
Közép-Garadnán lévő Turista Pihenőjük központi helyet tölt be életükben,
ahol több faházban szállóvendégeket
is tudnak fogadni.
A programjaikba évente kiemelten
szereplő új év köszöntő és a lombhullató túra, valamint a Turista-Majális és
az augusztusi családias összejövetel
mellett ők a rendezői a Bükk- teljesítménytúráknak is.
Túrák, programok szervezésével, lebonyolításával számos jól képzett ezüst
és bronzjelvényes túravezető tevékenykedik az egyesületnél azért, hogy környezetünkre olyan hatást gyakoroljanak, mely felkelti a természetjárás
iránti igényt, és megteremtsék a lehetőségét annak, hogy minél többen bekapcsolódjanak a rendszeres szervezett
túrázásba.
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Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete
Az egyesület alapötlete 2000-ben fogalmazódott meg egy baráti társaság tagjaiban, a szervezet hivatalos bejegyzésére 2002.01.25-én került sor.
Az alapító tagok 70%-a jelenleg is aktív
tagja a szervezetnek, melynek célja a
természetjárás népszerűsítése, a honismeretre nevelés elősegítése.
Ezek megvalósításáról 2002-től folyamatosan szervezett gyermektáboraik és
jelvényszerző túramozgalmuk tanúskodik.
A táborokat bentlakásos és napközis
formában nemcsak a nyári vakáció,
hanem az évközi iskolai szünetek idején
is szervezik az egyesület tagjai.
A táboroztatással szinte majdnem egyidős az egyesület Bükki barlangok elnevezésű jelvényszerző túramozgalma,
melynek révén hazánk barlangokban
leggazdagabb vidékét járhatják be a
természetjárók.
2010. évben pályázatok révén - Majál
utak és Tapolca utak elnevezéssel - új
szabadidős utakat hoztak létre. Ezekkel
a jelzett ösvényekkel, utakkal, zöld alagutakkal az egészségük megőrzéséért
mozogni vágyó miskolciaknak szeret-

nének segítséget nyújtani.
A hagyományos természetjárást a heti
rendszerességű túrákkal valósítják
meg. Ezeken nemcsak a tagok vesznek
aktívan részt, hanem általában vendégeket is visznek magukkal. A túráik az
egyszerű, kis megerőltetést jelentő kirándulástól, az 50 km-es teljesítményorientált túráig, az egynapostól a
többnapos belföldi, vagy külföldi túrákig széles skálán mozognak, ahol mindenki megtalálhatja a számára megfelelőt.
Programjaik, túráik, rendezvényeik sikeres szervezéséről és szakszerű lebonyolításáról az egyesület több bronzjelvényes és egy ezüstjelvényes túravezetője gondoskodik.
Érdemes az egyesülethez csatlakozni,
mert a legkülönfélébb egyesületi rendezvényeken egy fiatal, vidám csapat
tagjaként kedvezményesen lehet részt
venni, melyekhez térítésmentesen a
szervezet eszközeit (sátrak, tájolók,
lámpák, stb.) is lehet kölcsönözni.
Eseményeik, tevékenységük színvonalas honlapjukon is megtekinthetők.

Demeter Virág Baráti Kör
A szabadidő aktív és egészséges módon
való eltöltésére, az egészségmegőrzés
és csapatépítés céljából kelt életre
1997-ben a szervezet. A kezdeményező
gazdasági társaság elsősorban tagjai,
alkalmazottai, hozzátartozói és barátai
számára szervezi bel- és külföldi, gyalogos, kerékpáros, vízi és sítúráit, ismertető kirándulásait.

Új tagok felvételét a tagság javaslatára
biztosítják.
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Bernáth Bt. Természetjáró Köre
A 20 éve alapított gazdasági társaság
munkavállalóinak kezdeményezésére
2009-ben alakult meg a természetjáró
kör, melynek tagjai már több évtizedes
múltra visszatekintő rendszeres természetjárást tudhatnak maguk mögött.
Ennek eredményeképpen számos túramozgalmat, teljesítménytúrát teljesítettek, tagjaik között vannak túravezetői minősítéssel, természetjáró
minősítéssel, B.-A.-Z. megye teljesítménytúrázója címmel rendelkező természetjárók. Saját túráik szervezésén
túlmenően jelentős feladatot vállalnak
a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség mindennapi életében.
Szervezőként, rendezőként vesznek
részt a megyei Szövetség rendezvényein, megjelenésein (pl. Népek Tavasza

teljesítménytúra; miskolci Kocsonyafesztivál Zöld sátor; Zsongó Lillafüred;
egyéb találkozók). Térítésmentesen
szerkesztői feladatot vállalnak szövetségi kiadványok elkészítésében (pl.
Északi Tájakon, bemutatkozó és figyelemfelkeltő anyagok), vállalják turistautak jelzéseinek karbantartását.
Legfontosabb céljaik a természetjárás
népszerűsítése, egészséges életmódra
nevelés, egészségmegőrzés. Ennek érdekében hétvégeken különböző gyalogos túrákat, alkalmanként magashegységi túrákat szerveznek. Rendszeresek
megyei túramozgalmakat és az Országos Kéktúrát teljesítő túráik, teljesítménytúrákon való részvételeik.

Diósgyőr-Vasgyári Diák Sport Egyesület Természetjáró Szakosztály
A 2000-ben alakult egyesület hat
sportágban (atlétika, leány- és fiú kézilabda, kosárlabda, leány- és fiú labdarúgás, asztalitenisz, természetjárás)
biztosít rendszeres edzési és versenyzési lehetőséget a bázisiskola 14-19
éves tanulóinak, akik között sok hátrányos helyzetű és roma tanuló található.
Bár 10 éves a szervezet, de a korábban
működő Diák Sport Kör keretében is
lehetőség volt sportolásra, a természet
szépségeinek megismerésére. A jelenlegi szakosztályvezető irányításával
1986 óta szervezik a természet és természetjárás megszerettetésére irányuló programjaikat, túráikat, melyek
során a gyerekek megtanulják a térkép
és tájoló használatát, megismerkednek
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a turista útjelzésekkel, a természetjárás történelmével, a különböző turistalétesítmények névadóival. Emellett
lehetőségük nyílik a tanórákon
elsajátított elméleti tudás gyakorlati
tapasztalatokon
alapuló
megismerésére.
A Természetjáró Szakosztály néhány
tagja évről évre rendszeres feladatot
vállal megyénk turista útjainak jelzésfelújításában is, segítve ezáltal a biztonságos turistaközlekedés feltételeinek megteremtését.
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Felsővadászi Diák Sport Egyesület Természetjáró Szakosztály
A 2002-ben létrejött szervezetben atlétikai, labdarúgó, kézilabda és természetjáró szakosztályok biztosítanak
lehetőséget minden helyi iskolás számára a tanórán kívüli sportolásra,
versenyzésre. Tekintettel arra, hogy
jelentős problémát jelent a községben,
hogy az általános iskolából kikerülő
diákok nem találnak maguknak megfelelő elfoglaltságot, ezért rendkívül
fontos, hogy a szabadidő hasznos eltöltésére megfelelő programokat biztosítsanak számukra az őket tanító
pedagógusok. Ezt a célt szolgálják a
nyári sporttal kapcsolatos táborok, a
kialakított kondicionáló terem adta
lehetőségek, az aerobic edzések órái.
A természetjárással 2004 nyarán került szorosabb kapcsolatba az egyesület, amikor egy egyhetes gyalogtúra
szervezése révén Mátraházától Felsővadászig, az OKT útvonalán vándoroltak a résztvevők.

Kétéves szünetet követően, 2006 őszétől már rendszeresen vesznek részt
más egyesületek túráin, teljesítménytúrákon és saját maguk is szerveznek
programokat. 2007-ben egyesületük
lett a legeredményesebb természetjáró
kisegyesület Borsod–Abaúj-Zemplén
megyében.
2008. júniusában rendezték meg első
saját túrájukat, „Rákócziak ősi földjén”
elnevezéssel. Majd 2008. szeptemberében első teljesítménytúrájukat, a
Magashegy 15-25-45 túrát. Ezt a túrát
azóta is nagy sikerrel szervezik. Mindemellett legfőbb céljuk természetesen
a környék fiataljai számára a rendszeres túrázás lehetőségeinek megteremtése. Ehhez és nagyrendezvényük
megvalósításához közhasznú szervezetként tisztelettel fogadják minden
szimpatizáns személyi jövedelemadója
1 %-át, bármilyen más támogatását.

Miskolci Vízmű Kft. Természetjáró Egyesülete
A Miskolci Vízmű Kft. Természetjáró
Egyesülete, mintegy 10 éves múltra
tekint vissza. Természetjáró tevékenységük és szakmai hovatartozásuk szorosan kapcsolódik egymáshoz.
A rendszeres turista tevékenységgel
összeegyeztetve rendszeresen bejárják
a miskolci karsztforrások védőterületét, a feltárt szennyezőhelyeket.

A társaság szlogenje nemcsak „Bükki
forrásból”, hanem „Bükki forrásokért”,
így feladatuknak tekintik a bükki források takarítását is. Természetesen
részt vállalnak a márciusi Víz Világnapja, az Életadó Víz témahét eseményeinek megrendezésében is.
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Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület
Kazincbarcikán 1954-től van szervezett
természetjárás. A korábbi időszakban
mint szakági, városi egyesületi szakosztályként működött a szervezet,
majd többször is átalakulva 1993-tól
lett a mai kor elvárásainak is megfelelő
önálló egyesület.
A szervezet elsődleges célja, hogy Kazincbarcika és vonzáskörzetének területén összehangolja a természetjárással összefüggő tevékenységeket.
A szakosztály már a kezdetektől azon
munkálkodott, hogy a borsodi turista
tevékenységet kiterjessze az északbükki tájegységre is. Áldozatos munkával kiépítette a csondró-völgyi barlangszállást, majd a következő évtizedben befoglalta a bükki Ámor- és Várforrásokat, turistaházat épített Mályinkán és közben létrehozta a környék
turistaút hálózatát is.
Az évtizedek során számos országos
találkozó, tanfolyam, tájékozódási verseny, teljesítménytúra és más turista
esemény szervezése és rendezése során
kialakult egy rutinos rendezőgárda,
mely napjainkban is biztosítja az egyesület ilyen irányú sokrétű, magas szintű tevékenységét.
A szervezet már a 60-as évektől kezdődően éves túraprogram alapján tevé-

kenykedik. A túravezetők javaslatai
alapján összeállított éves programjuk
évi 150-180 túrát, tábort és egyéb rendezvényt tartalmaz, így minden hétvégére talál magának megfelelő túrát a
tagság és a turista vendég, legyen az
gyalogos, kerékpáros, magashegyi,
barlangi vagy vízitúra egyaránt.
Kiemelt rendezvényeik közé tartozik a
patinás ENCIÁN nappali és az AGROPARK éjszakai tájékozódási túraverseny, a népszerű BARCIKA - és az
újonnan indított KARSZT teljesítménytúrák, valamint a „3 vármegye 3
túrája” és a „3 vármegye 30 kincse”
túramozgalmak.
A sokrétű program színvonalas lebonyolításához mintegy 25 fős aranyezüst- és bronzminősítésű túravezetői
gárda biztosítja a szakmai színvonalat.
Vezetésükkel történik hazánk és a közeli országok természeti szépségeinek,
történelmi és kulturális értékeinek
megismerése.

Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület
Az MHTE jogelődje 1960-ban szerveződött a helyi ipari vállalatok dolgozói
körében, előbb egyesületi osztály, majd
szakosztályi szinten. 1971-től a természetjáró szakosztály önálló egyesületként tevékenykedik. Tagjai sorából
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több kiváló szervező és vezető egyéniség is kikerült.
Az egyesület célkitűzései között első
helyen a természetjárás széleskörű
népszerűsítése szerepel. E célok megvalósítására széleskörű lehetőségük
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van, hiszen a létszámuk évek óta tartósan meghaladja a 200 főt.
A szervezet éves programterv alapján
tevékenykedik. A túratervüket úgy állítják össze, hogy minden korosztály
találjon igényeinek megfelelő, vonzó
programot. Szerveznek hosszabb-rövidebb, bükki, vidéki, gyalogos, kerékpáros, vízi, országismertető autóbuszos és jelvényszerző túrákat, tartalmas külföldi utakat. Részt vesznek
teljesítménytúrákon és tájékozódási
túraversenyeken. Ők a szervezői az őszi
Lombhullató-bálnak és ők a kiírói és
irányítói az Irodalmi barangolások a
Pálos emlékhelyekhez és az abaúji
földvárakhoz invitáló jelvényszerző
túráknak.
E sokrétű tevékenységet, annak szakmai színvonalát 22 fős arany, ezüst és
bronzminősítésű túravezetői gárda és
a jól összeszokott aktívák biztosítják.

A rendszeres hétvégi nyílt túráik, mindenki által szabadon látogathatók.
A turista létesítmények létrehozása is
munkásságuk része. 1966-ban Közép-Garadnán forrást foglaltak, melyet
az egyesületről Helyiipari-forrásnak
neveztek el, majd 1971-ben a forrás
mellé kulcsosház is épült. 1984-1986
között ugyanitt létrehozták az ország
egyetlen Turista Emlékparkját. Az Emlékparkban több emlékmű reprezentálja a magyar természetjárás történetét. Az Emlékpark gondozását, karbantartását jelenleg is az egyesület
végzi.
A Turista Emlékpark több programnak, munkatúrának is helyet ad. De
többnyire itt kerül lebonyolításra a
megye turista eseményei közül az
Évnyitó túra és az oly népszerű Mikulástúra is.

Görömbölyi Kulturális Egyesület Természetjáró Klub
A közhasznú szervezeti státuszú egyesület keretein belül működő Természetjáró Klub megalakulásakor a természetjárás népszerűsítését tűzte ki
céljául. Közösségi egységüket annak
érdekében hívták életre, hogy az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés egyik
alternatív megoldásaként lehetőséget
teremtsenek Miskolc görömbölyi kertvárosában élők részére.
Napjainkra tagságuk köre szélesedett,
hiszen programjaikon nemcsak a településrész kisgyermekes családjai, idősebbjei és fiataljai vesznek részt,
hanem megyénk távolabbi területeiről
is szívesen érkeznek résztvevők gyalogtúráikra, kirándulásaikra, lesznek útitársaik vízi- és kerékpáros túráikon.
Ezek során kiemelt figyelmet fordíta-

nak hazánk és más európai országok
kulturális értékeinek, történelmének,
hagyományainak megismerésére, nagy
hangsúlyt fektetnek a nevelésre, oktatásra, ismeretterjesztésre, természetés környezetvédelemre. Fontosnak
tartják a védett és fokozottan védett
területek megóvását, a természetjáró
létesítmények fejlesztését, karbantartását. A www.gtk.byethost33.com honlapon is megtekinthető saját túráik,
programjaik szervezése mellett rendszeresen vesznek részt a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség által
meghirdetett rendezvényeken, teljesítménytúrákon, tájékozódási versenyeken. Tagjaik sorába minden érdeklődőt
szeretettel várnak.
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Miskolci Vasutas Sport Club Természetjáró Szakosztály
A megye legrégibb, ma is tevékenykedő
turista szervezete. Az évtizedek változásainak viharaiban hányódó szakosztály az 1920 áprilisától jegyzett miskolci vasutas természetjárás hagyományait folytatja. E hosszú életpálya
során számos jeles személyiséget adott
a megye és a magyar turista társadalomnak.
A szervezet kitűzött célja minél több
emberrel megismertetni közeli és távolabbi környezetünk értékeit, szépségeit, s megóvásuk érdekében a környezetvédelem fontosságára felhívni a figyelmet.
Ezt a célt a heti rendszerességgel, előre
meghatározott éves túraterv szerinti
túrákkal érik el. Túratervükben egyaránt megtalálhatóak a rövidebbhosszabb bükki túrák, tájékozódási
versenyek, a megyei és a Vasutas
Természetjárók Szövetsége rendezvényei, az ország más tájait felkereső
túrák, teljesítménytúrák és olykor külföldi túrák is.
A technikai munkáik is sokrétűek.
Forrásfoglalás, esőbeálló karbantartás,

turistaútfestés és még sok más. Többek
között ők létesítették a Cserehát piros
turistaútját.
A megye legnagyobb létszámú, 27 fős
túravezetői gárdája által vezetve, szinte
mindig úton vannak. Rendszeresen
túráznak, gyakorlott táborlakók és találkozó résztvevők. Tájékozódási versenyzői múltjuk és jelenük a megye
egyik legeredményesebb szakosztályává emeli őket.
Szervezik a Bükk szirtjei túramozgalmat, rendezik a nagysikerű Tokaji Bor
Bakancsos teljesítménytúrát, részrendezői a farsangi Bakancsos Bálnak és
sok más rendezvény aktív résztvevői.
Évente vezetik a Czékus Miklós kegyeleti emléktúrát.
A mindig jó hangulatú, összeszokott
túracsapat szívesen fogad be hozzájuk
csatlakozókat, akiket nagy tapasztalataik révén a friss levegőn való mozgásra, egészséges életmódra, természeti
értékeink és épített környezetünk, műemlékeink megismerésére ösztönöznek.

Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola
Diák Sport Kör
A több mint 20 éves múltra visszatekintő Diák Sport Kör a középiskola
diákjainak természetjáró, természetismereti, környezetvédő tevékenységét
fogja össze.

szágos Találkozók, és más turista rendezvények rendszeres résztvevői is.

Túráikat nagy szakmai tapasztalatokkal rendelkező vezetőtanár irányítja.
Emellett tájékozódási versenyek, a
Természetjáró Diákok Megyei és Or-
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Szendrő Városi Sport Egyesület Természetjáró Szakosztály
Szendrőben élő tíz természetbarát és
három képesített túravezető összefogásával alakult meg a szakosztály 2004ben.
Az eltelt hat év alatt céljaik érdekében
több mint 25 km jelzett turistautat és
2 turistapihenőt létesítettek. 2005-től
évente, Szendrő körül gyalogszerrel
elnevezésű ingyenes túrát, 2006-tól
országosan meghirdetett Vitézlő teljesítménytúrát szerveznek. Létrehozták
Bebek portya jelvényszerző túramozgalmukat, fejlesztés alatt áll Köleséri
út nevű tanösvényük.
Tagjaik évente változó létszámmal,
átlag nyolc teljesítménytúrán vesznek
részt. Túráik helyszíne főként Szendrő
és környéke, az Aggteleki-karszt, a
Bükk, de több éve járnak a Szlovák-paradicsomba, a Magas-Tátrába, a Biharba is. Tagságuk mindig szívesen látja a
hozzájuk csatlakozó barátokat, ismerősöket, érdeklődő idegeneket. Alapító
tagjaik mellett, egyre gyarapodik tiszteletbeli tagjaik száma, akik szakosztályuk aktív életében fontos szerepet
töltenek be.
Működésükhöz szerény keretet biztosít
Szendrő Város Önkormányzata, de
célirányosan nagyobb összegeket, adományokat szponzoroktól kapnak és
pályázatokon nyernek.

Többcélú Társulásával. Rendezvényeikről értesítik a környékbeli általános
és középiskolákat, több felsőoktatási
intézményt (NYTF, SZIE, BC, ME) a
kiépített kapcsolatoknak köszönhetően. Helyi és külföldi szervezetekkel
összefogásban (VIASZ Alapítvány,
Szendrői Várbarátok Egyesülete, Klasturist, Kalandor vízitúra, Debreceni
Hexasakk Klub), sikeres pályázatokkal,
támogatók keresésével folyamatosan
törekszenek mozgásterük szélesítésére.
Lehetőségeikhez mérten vállalnak túra- és idegenvezetést, szerveznek gyerektáborokat. Idegenvezetéssel, programszervezéssel részt vesznek az Aggteleki Nemzeti Park gesztorsága mellett szervezett Gömör-Tornai Fesztiválokon, mely a határ mindkét oldalán, 10 napon át tartó programsorozatot jelent. 2010-től az egyesület
saját felszereléseinek (4 db 3 személyes
kenu és a hozzátartozó kiegészítők)
bérbeadásával rakaca-tavi és bódvai
lapátolásra, illetve túravezetéssel vízi
túrázásra kínálnak lehetőséget ezáltal
is segítve a vidék idegenforgalmi fejlődését.
Soraikba várnak minden olyan csatlakozni vágyó személyt, aki a szakosztály
életében aktív feladatot tud vállalni.

Együttműködési megállapodások keretében jó kapcsolatot ápolnak az Aggteleki Nemzeti Parkkal, a B.-A.-Z.
Megyei Természetjáró Szövetséggel,
annak egyesületi és szakosztályi tagjaival. Kölcsönösen segítik egymás munkáját szendrői és környező települések
önkormányzataival, Edelény Kistérség
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG TAGSZERVEZETEI
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Ózdi Művelődési Intézmények Természetjáró Szakosztály
Ózdon 1932 óta beszélhetünk szervezett természetjárásról. Kezdetben az
ózdi kohász természetjárók tevékenykednek a környék szép tájain.
Az akkori célkitűzésként a néptömegek
egészséges mozgásigényének kielégítése, valamint a természetvédelem volt
kiemelt tevékenységük.
A gyalogtúrák mellett főleg a terepversenyekben és a túravezető képzésben
tevékenykedtek. Turistautakat hoznak
létre. A 70-es években megalakul egy
lakóterületi szakosztály is, így mintegy
20 évig egymás mellett működik a két
szervezet. A kohászat megszűntével a
két szakosztály egyesülve, megalakul a
Művelődési Intézmények keretén belül
a Természetjáró Szakosztály, mely
napjainkban is szervezi, irányítja és
biztosítja a turizmus lehetőségét a térségben.
A hagyományos természetjárást a
rendszeres túrákkal valósítják meg.
Évente több autóbuszos túrát is vezetnek, hazai és külföldi tájakra, melyeken aktívan vesznek részt tagjaik.
Néhány tagjuk a korábbi sikeres tájé-

kozódási versenyzői hagyományokat
folytatva, napjainkban is eredményesen szerepel az ilyen megmérettetéseken.
A technikai munkák terén az ózdiak
hozták létre és több, mint 40 éve irányítják a népszerű Kohászok útja túramozgalmat. Ugyancsak ők kezelik a
szintén patinás Partizán út túramozgalmat is.
Az Ó-Bükk és a Heves-Borsodi-dombság területének mintegy 300 km hoszszú túraútjait is ők tartják karban. A
jelzésfelújítások mellett több tájékoztató tábla kihelyezésével is segítik a
túrázókat.
Az utóbbi években nagy lelkesedéssel
több teljesítménytúra rendezését is
sikerrel oldották meg, ugyanakkor az
ifjúsági korosztály túráztatásából, természetismereti neveléséből is kiveszik
a részüket.
Programjaik, túráik, rendezvényeik
sikeres szervezéséről és szakszerű lebonyolításáról a szakosztály képzett
ezüst és bronzjelvényes túravezetői
gondoskodnak.

Miskolci Vasutas Természetjáró Egyesület
Egyesületüket 1998-ban alapították.
1999-től közhasznú szervezetként tevékenykednek.
Tagjaik a természetjárás szinte minden
területét művelik, így éves programjaik
alapján gyalogos, magashegyi, kerékpáros, vízi túrákat, sífutó túrákat szerveznek. A szakmai irányítást 6 fő
minősített túravezetővel látják el.
2002-től Szarvaskő vasútállomáson
Kulcsosházat üzemeltetnek. Évente
14

megrendezik a Rákóczi Teljesítménytúrát a Zemplén hegységben.
A mintegy 30 fős tagság a technikai
feladatok során a Bükk-fennsíkon sífutó utakat hozott létre, források, turistautak karbantartását, jelzésfestéseket
végez.
Eseményeik, tevékenységük honlapjukon (www.mvte.hu) is megtekinthető.
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Sárospataki Elektromos Sport Egyesület
Természetjáró Szakosztály
1974-ben természetjáró, lövész, sakk,
labdarúgó, vízi és tömegsport szakosztályok létrehozásával alakult meg a
sport egyesület. Az eltelt hosszú időszak alatt számos kirándulás, túra,
túraverseny, tájfutó program szervezését tudhatja maga mögött a jelenleg
háromfős vezetés irányításával működtetett szakosztály.
Tevékenységútjuk során legnagyobb
rendezvényeikként a két alkalommal
megszervezett Országos Villamosipari
Természetbarát Találkozót, a tizenkét
Zemplén Kupa Országos bajnoki versenyt, egy Encián Kupa versenyt, hét
alkalommal megtartott Sport Napjaikat tartják számon. Ezeken kívül természetesen megszámlálhatatlan évszakos túra is szerepel palettájukon, melyeken nemcsak tagjaik vesznek részt
szívesen.

Az egészségmegőrzés érdekében kifejtett természetjáró tevékenységük során elismerésre méltó törekvésük a
baráti, családi kapcsolatok ápolása,
erősítése. Túráikon a Zemplén hegységi táj bejárása mellett távolabbi bel- és
külföldi túraparadicsomot is felkeresnek ismereteik bővítése érdekében.
Szervezeti életük és programjaik mottója a kikapcsolódás, örömszerzés,
egymás és mások megsegítése.
Elszántságuk, kitartásuk példaértékű,
hiszen változatos programjaik megszervezésén túlmenően az egyének
minél jobb teljesítményének elérésére
is odafigyelnek, s ez nemcsak a túraversenyeken elért eredményekben mutatkozik meg, ugyanis 2010-ben például az Országos Kék Túra teljesítését
három fő fejezte be.

Hejőkeresztúri Táblajátékosok Társasága Egyesület
A Hejőkeresztúri Táblajátékosok Társasága Egyesület keretein belül 2008.
február 01-én alakult meg a Természetjáró Szakosztály.

jesítményt, ugyanakkor lehetővé teszi
hazánk, környezetünk élményszerű
megismertetését. Ezenkívül a tanulókkal külföldi, felvidéki túrákon is részt
vesznek.

A szakosztály legfőbb céljai: egészségmegőrzés, közösségteremtés, szabadidő kulturált eltöltése, ismeretterjesztés, környezet- és természetvédelem,
egészséges életmódra nevelés, élményekben gazdag kirándulások.
A IV. Béla Általános Iskola tanulóiból
álló tagság részére a fentiek elérésére
olyan programokat szerveznek, amelyek a közösségen belül biztosítják a
résztvevők korának, egészségének, erőnléti állapotának megfelelő sporttelBORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG TAGSZERVEZETEI
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Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztály
A szakosztály 1963-ban alakult és az
azóta többször változott nevű sportclub (és jogelődjei) keretén belül működik.
A szervezet Alapszabálya tevékenységének célját az alábbi címszavakban
határozza meg: egészségmegőrzés, rehabilitáció, személyiségformálás, közösségteremtés, a szabadidő kulturált
eltöltése, ismeretterjesztés, környezetvédelem.
A megye legnagyobb létszámú szervezete éves programtervbe foglaltan végzi munkáját. A szakosztály a természetjárás csaknem minden szakágában
tevékenykedik, a gyalogos-, a kerékpáros- és a vízitúrák mellett a teljesítménytúrázás, a tájékozódási túraversenyzés, a magashegyi-, a barlang- és
a sítúrák is szerepelnek programjában.
Népszerűek a hazai és a magyar történelmi tájakra vezetett autóbuszos
utak és az évenkénti vízi- és kerékpáros
nyári táborok.
Saját - nyílt - túráin kívül országos
vonzású rendezvényei is vannak. "A
Bükk 900-as csúcsai", "Tisza Gátak"
teljesítménytúrák, a "Hollós Kupa"

egyéni túrabajnokság és az országban
egyedülálló "Turista Triatlon".
Irányítója "A Bükk 900-as csúcsai" és
az "500 km B.-A.-Z. megye vízi útjain"
túramozgalmaknak.
A szakosztály jelentős tájékozódási
versenyzői múlttal és jelennel bír. A
megye legnépesebb és eredményességben is kiemelkedő tájékozódási versenyzőgárdáját tudhatja magáénak.
A szakosztály a megye víziturizmusának is központja, a színvonalas túrák,
táborok szervezéséhez tiszaparti vízibázisukon mintegy 20 egységből álló
"flotta" áll a túrázók és a vendégek
rendelkezésére.
A számtalan rendezvény színvonalas
lebonyolításához a tagság soraiban jól
képzett, tapasztalt gyalogos, kerékpáros és vízitúravezető található.
Túráik, táboraik, rendezvényeik mellett az immár 10 éves "Nyáridéző" című
vetítettképes ismeretterjesztő előadás-sorozattal is mindenkor nyitva
állnak a tagság és a nem szervezett
érdeklődők számára egyaránt.

Vasutas Természetjáró Baráti Kör, Bánréve
1997-ben alakult meg a szervezet,
melynek taglétszáma az elmúlt években 50 fő fölé emelkedett. A legtöbb
szakágban jeleskedik az egyesület, hiszen gyalogos, magashegyi, kerékpáros, sí és vízi túrákat is szerveznek.
Évente nem ritkák a 10-12 napos belföldi és külföldi kerékpártúrák, téli
sítáborok. Ismétlődő rendezvényük a
Tompa Mihály Emléktúra, illetve néhány éve teljesítménytúra. Emellett
16

több jelvényszerző túramozgalom beindításában is részt vettek, mint pl. az
Észak-borsodi földvárak, Dél-borsodi
földvárak, a Sajó menti "Forrástól a
torkolatig" elnevezésű túramozgalmakban.
Tagjaik több megyei és országos túramozgalmat teljesítettek. (OKT, AK,
DDK, B.-A.-Z. megye kerékpáros turistája, Bükk 900, Zemplén 700, stb.)
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Több sporttársuk tudósította a túrákról a VTSZ, az MTSZ híradót, illetve a
helyi lapokat. Egyik tagjuk szerzőtársa
az "Észak-Magyarországi kerékpártúrák" c. könyvnek.
Rendszeresen végeznek technikai
munkákat az Aggteleki karszt területén. Jó az együttműködésük az Aggteleki Nemzeti Parkkal, kapcsolatuk van
a határon túli természetjárókkal.
A szervezet fontos céljai a természetjárás és túrázás mellett, a természetvé-

delem és technikai munkák, melyekhez
közhasznú szervezetként fogadják a
magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1 % felajánlását, valamint a
turista utak jelzéseinek felújításához
különböző természetbeni juttatásokat
(szállítás, festék, ecset, élelmiszer).
A www.vtbkbanreve.hu honlapjukon
is elérhető éves programfüzetükben
szereplő rendezvényeken ezúton is sok
szeretettel várják a leendő tagokat és a
tisztelt érdeklődőket.

Zöld Sportok Clubja
Az 1993-ban megalakult egyesület legfőbb célkitűzése nevéből adódóan is a
természetben űzhető sportágak egy
csoportjában (futás, duatlon, triatlon,
tájfutás, természetjárás és rádiós tájfutás) a rendszeres sportolás lehetőségének biztosítása és népszerűsítése.
Saját tagságuk ilyen irányú aktivizálásán túlmenően felvállalták a megye
számos településén (Miskolc, Bükkszentkereszt, Igrici, Mezőcsát, Tarcal,
Cserépfalu, Kisgyőr, Háromhuta) a
nyílt, egészségvédő szabadidős programok szervezését. Különböző távú, évente húsznál is több futóversenyeiken, tájékozódási teljesítménytúráikon
életkori korlátozások nélkül bárki részt
vehet, feltéve, ha nem dohányzik.
"A tested mozgasd, ne a motort!",
valamint "Zöld sportok a Földért."
mottójukban megfogalmazottak érdekében tagjaik valóban mindent megtesznek. “A Bükk és a Zemplén
kilátótornyai" elnevezésű, 2004-ben
alapított túramozgalom mellett 2010ben újabb három beindításával gazdagították a B.-A.-Z. megyében teljesíthető túramozgalmak széles palettáját.
"Északkeleti hegyeink emlékhelyei",

"Északkeleti hegyeink tavai", valamint
"Északi tájaink túraút csomópontjai"
mozgalmak életre hívása mind a természetjárás további népszerűsítésének
szándékával történt, mindamellett,
hogy egy-egy téma fontosságára is fókuszálják gondolatvilágunkat.
A versenyeiken rendszeresen résztvevők teljesítményének további elismeréseként alapították 1997-ben a
B.-A.-Z. megye futótúrázója , továbbá
2002-ben a régió tájékozódási teljesítménytúrázója címet.
Rendezvényeik sikeres megvalósításához mind anyagi, mind természetbeni
támogatásokat szívesen fogadnak, tevékenységük népszerűsítése érdekében pedig életkortól függetlenül bárki
soraikba léphet, feltételként csak a
nem dohányzást jelölik meg.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG TAGSZERVEZETEI

17

Vasutas Természetjárók Bükki Egyesülete
1998-ban, a miskolci Vörösmarty Művelődési Ház Természetjáró Baráti Körének 38 volt tagja kezdeményezésére
alakult meg az egyesület, mely tevékenységét - nevéből adódóan is - elsődlegesen a vasutas munkavállalók
körében kezdte meg. Sikeres munkájuknak köszönhetően taglétszámuk
évről évre emelkedett, így napjainkban
közel 100 fős tagsággal rendelkeznek.
Elsődleges céljuk: szellemiségük megőrzése, tagjaik által kialakított hagyományaik ápolása. Minden évben
megrendezik a Vasutas Természetjárók Országos Vetélkedőjét és a népszerű Bakancsos bált. 1999-ben "Bükk
forrásai" néven indították útjára a ma
is népszerű túramozgalmukat. Nyolc
éven át nyaranta erdei iskolát, illetve
nyári erdei gyermektábort szerveztek
az ez iránt érdeklődő 10-15 éves gyermekek számára. Tíz éven át rendezték
meg a "Bükk Kupa" tájékozódási túraversenyüket, mely évekig országos bajnoki forduló is volt.
Napjainkban is évente két, a teljesítménytúrázó barátok körében nagy
népszerűségnek örvendő teljesítménytúrát szerveznek "Bükki források" 1730-50 km-es és "Bükk-fennsík" 2550 km-es néven.
A jó hangulattal és baráti légkörrel
jellemezhető rendezvényeiket, hétvégi
túráikat elsődlegesen a családi természetjárásra összpontosítják annak érdekében, hogy a családok kiskorú
gyermekeikkel is nehézség nélkül tudjanak részt venni túráikon. Lehetőséget biztosítanak az igényesebb túrázóknak is, rendszeresen szerveznek
túrákat jelvényszerző túramozgalmak
teljesítésére, vagy éppen az Országos
Kék Túra útvonalának bejárására.
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Népszerűek a hazai és külföldi autóbuszos kirándulásaik, túráik, mint például Szlovákiában a gótikus út bejárása
vagy Erdélyi barangolásaik. Egyre nagyobb az érdeklődés fürdőtúráik iránt,
ahol Magyarország gyógyfürdőit keresik fel. Meg kell említeni még turista
főzőversenyüket is, ami a társszakosztályok körében is igen népszerű.
Folyamatosan növekszik szakképzett
és gyakorlott túravezetőik száma.
Rendezvényeik, szakmai eredményeik
megtartása mellett fontosnak tartják
közhasznú szervezetük nyitottságát,
hogy adottságaikat minél több természetet kedvelő munkatárs, család ismerje fel és szabadidejüket közösségük
körében eltöltve szerezhessenek kellemes élményeket.
A www.vtbe.ini.hu honlapjukon egyesületükkel kapcsolatos információk
elérésén kívül lehetőséget biztosítanak
más társszakosztályok számára is,
hogy kizárólag természetjárással kapcsolatos programajánlataikat népszerűsítsék tagságuk körében.
2001. évtől váltak jogosulttá arra, hogy
a velük szimpatizálók felajánlják részükre befizetendő személyi jövedelemadójuk 1 %-át, anyagilag is támogatva ezáltal céljaik eléréséért kifejtett
tevékenységük minél színvonalasabb
végzését.
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BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
JELVÉNYSZERZŐ TÚRÁI
Általános információk
A túrákat bármely irányból és helyszínről el lehet kezdeni, meg lehet szakítani
(dupla igazolás szükséges!) és időkorlátozás nélkül teljesíteni. Kivétel a
teljesítménytúra, melyeknek teljesítését mindig külön túrakiírás szabályozza.
A túrákat bárki, bármely időszakban
teljesítheti, viszont csak a megfelelő
igazolásokkal (bélyegzés, kód, stb.)
ellátott túrajelentéseket, illetve igazolófüzeteket értékeli a kiíró szervezet.
Ha a teljesítés ellenőrzése során kétségek merülnek fel, az elbíráló szervezet
az útvonal bármely szakaszáról személyes vagy írásos beszámolót kérhet.

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség által irányított túrák (OKT, Rákóczi-túra, Borsod szép útjain, Kossuth-túrák, B.-A.-Z. megye kerékpáros
turistája, Forrástól a torkolatig, A Hernád ami összeköt) során megszerzett
jelvényeket a megyében élő teljesítők
ünnepélyes keretek között vehetik át.
A kiadványban leírt információk a
2010. novemberi állapotot tükrözik. Az
esetleges változásokról a kiíró szervezetek, vagy a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség ad felvilágosítást
Miskolc, Selyemrét út 1. alatt, vagy a
46/ 504-778 telefonon, a keddi ügyeleti napokon 16:30-19:00 között.

Országos Kéktúra megyei (23-27.) szakaszai
A túra célja: hogy a résztvevők az
útvonal végigjárásával rendszeres
sporttevékenységet folytassanak és
egyúttal képet alkossanak hazánk életéről, fejlődéséről, természeti szépségeiről, betekintsenek különféle tájaink
életébe, mindennapi munkájába, megismerjék hazánk nagy részének történetét, föld- és vízrajzát, évszázadok
alkotásait.
A túra útvonala: Az országot átszelő,
ma már mintegy 1100 km-es "kék"
turistaút megyénkben 247,8 km hoszszan halad, miközben több tájegységet
is érint.
23. útvonal: a Bükk hegység megyei szakasza: Bánkút-Mályinka Uppony-Putnok.
A túra távja 26,3 km, szintemelkedése
360 m.
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24. útvonal: Aggteleki hegység:
Putnok-Zádorfalva-Aggtelek-Jósvafő
-Szabó-pallag-Bódvaszilas.
A túra távja 62,1 km, szintemelkedése
1190 m.
25. útvonal: Cserehát: BódvaszilasTornabarakony-Irota-Felsővadász-Abaújszolnok-Baktakék-Fancsal-Encs-Boldogkőváralja. A túra távja 61,7 km,
szintemelkedése 790 m.
26. útvonal: Zempléni hegység:
Boldogkőváralja–Mogyoróska-Regéc
-Istvánkút-Eszkála-Makkoshotyka- Cirkálótanya-Bányi-nyereg. A túra távja
51,3 km, szintemelkedése 1680 m.
27. útvonal: Zempléni hegység:
Bányi-nyereg-Vágáshuta-NagyhutaNagybózsva-Füzér-Nagy-Milic-Hollóháza.
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A túra távja 46,4 km, szintemelkedése
1280 m.
A túra igazolása: külön igazolófüzetben, az ott található térképvázlatok
bélyegzővel jelzett helyein szerzett bélyegző lenyomattal, vagy más hitelt
érdemlő módon történik. Térségünkben az igazolófüzet beszerezhető a
B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetségnél.
A jelvény megszerzése: A túra teljesítője elnyeri a Kék Túra jelvényt,
melyet a Magyar Természetbarát Szövetség tagjai ingyen, mások az aktuális

ár ellenében kaphatnak meg. A teljesítést követő tennivalókat az igazolófüzet részletesen tartalmazza.
A 6-14 éves gyermek korosztályú túrázók Gyermek Kéktúrát is teljesíthetnek, melynek feltételeit szintén az
igazolófüzet részletezi.
Az Országos Kéktúra többször is teljesíthető. Ekkor azonban a jelvényt külön meg kell vásárolni.
A túra irányítója: a Magyar Természetbarát Szövetség, területi szinten a
B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség.

Alföldi Kéktúra megyei szakasza
A túra célja: az alföldi területek bekapcsolása a turisztika vérkeringésébe.
A túrán résztvevők ismerjék meg hazánk alföldi tájait, föld- és vízrajzát, az
ott lakók életét, történetét, évszázadok
alkotásait.
A túra útvonala: Az Alföldet átszelő
kék túraút Cigándnál a Tisza-hídnál
lép megyénk területére és a Cigánd
-Pácin-Karos-Bodrog-híd útvonalon
Sátoraljaújhelynél csatlakozik az OKT
útvonalához. A túraútvonal hossza 42
km, szintemelkedése 120 m.

A túra igazolása és a jelvény megszerzése: az OKT -nál
leírtakhoz hasonló módon, igazolófüzetben
történik. A megyei
útvonalszakaszra
külön igazolófüzet
és jelvény nincs.
A túra irányítója: a Magyar Természetbarát Szövetség, területi szinten a
B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség.

Rákóczi túra
A túra célja: a Zempléni-hegységben
II. Rákóczi Ferenc fejedelem emlékét
őrző várak, helységek és tájak felkeresése az ezeket összekötő piros sáv jelzésű túraúton. A teljesítés során történelmi, földrajzi és néprajzi ismeretek
gyarapítása, a hegység tájegységeinek
megismerése és a Rákóczi túra szép
jelvényének megszerzése.
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A túra útvonala: A Zemplént átszelő
piros sáv jelzésű túraút a Füzéri vártól
indul és a Sárospataki várnál ér véget.
A túraút teljes táv: 63,5 km, szintemelkedése 1530 m.
A túra fordított irányból is bejárható,
ekkor az út szintemelkedése 1920 m.
A túra igazolása: sorszámozott igazolófüzettel, abban igazolóhelyenkénti
bélyegzéssel történik.
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A túra igazolóhelyei: az igényes
kivitelű igazolófüzetben kerültek ismertetésre a túra útvonalának részletesebb leírásával együtt. A felsorolt
helyeken minden olyan bélyegző elfogadást nyer, melyből a helység neve
kétségkívül megállapítható.
A jelvény megszerzése: a teljesítést
követően a füzetből kiemelhető igazolólap és nevezési díj - mely a jelvény
aktuális árát is magában foglalja – el-

küldésével történik.
Mindezt a B.-A.-Z.
Megyei Természetjáró
Szövetség címére kell
eljuttatni. A sikeres teljesítés alapján igényes,
szép kivitelű zománcozott jelvényt kap
a túrázó.
A túra kiírója és irányítója: B.-A.Z. Megyei Természetjáró Szövetség.

Kossuth túrák Zemplénben
Kossuth Lajos szülőföldje, gyermek- és
ifjúkora, pályakezdő éveinek színhelye
az egykori Zemplén vármegye területe.
A túrák célja: ezen emlékhelyek felkeresése révén a Kossuth-hagyomány
ápolása a hazai és külföldi természetjárók közreműködésével.
A túra útvonala: nincs külön előírva,
csak ajánlott útvonaltervet adunk, amely részben jelzett turistautakon halad. A P sáv jel Szerencs vá.-tól kiindulva Monok–Golop–Tállya– Erdőbénye–Olaszliszka érintésével Olaszliszka-Tolcsva vá.-ig kalauzol. Innen továbbutazhatunk vonattal Sárospatakra
vagy Sátoraljaújhelyre. Esetleg a vasúttal párhuzamosan haladó kocsiúton
gyalogolhatunk és Vámosújfalu, Bodrogolaszi érintésével juthatunk el Sárospatakra (10 km).
Igazolóhelyek:

A túra igazolása: A túra teljesítését
külön igazolófüzetben lehet elvégezni,
melyet a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség címén, az aktuális ár
megfizetésével lehet igényelni. A teljesítés után a füzetet erre a
címre visszaküldve, a
sikeres teljesítést követően kapja meg a
túrázó a kitűzőt. Igazolófüzet hiányában
túrajelentésen is igazolható a teljesítés.
A túra irányítója: B.-A.-Z. Megyei
Természetjáró Szövetség.

a szülőföld és a gyermekkor színhelyei: Monok, Tállya, Olaszliszka.
Kossuth Lajos zempléni iskolái:
Sátoraljaújhely, Sárospatak.
a megyei közéleti és hivatali tevékenység helyszíne: Sátoraljaújhely.
egyéb Kossuth-emlékek, emlékhelyek Zemplénben: Erdőbénye, Szerencs.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE JELVÉNYSZERZŐ TÚRÁI
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Borsod szép útjain
A túra célja: a megye hegyvidéki tájegységein végighaladó túrák során a
legszebb tájak felkeresése és bemutatása. A turisztikai élmény mellett az itt
élő emberek életének megismerése és
a túra jelvényének megszerzése céljából rendszeres túrázásra serkentés.
A túra útvonalai: öt szakaszra bonthatók.
1. Bükk hegység: (P jelzés) Miskolc-Tapolca (Barlangfürdő)-Nagykőmázsa-Bükkszentkereszt-Fehérkőlápa
-Lillafüred vá.-(K+ jelzés): Újmassa
(Őskohó)-Turista panteon (kitérő a PO
jelzésen)-Garadna (DTSK pihenő) -Ómassa- Szentlélek-(P jelzés): Örvénykő
kert-Csókás-Dolka-gerinc-Molnárszikla-Majális park am.
A túra távja 26 km, szintemelkedése
850 m.
2. Bükk hegység: (S+ jelzés): Ómassa (megyei szövetség kulcsosháza)
-Száraz-völgy-Bánkút (Sí-klub turistaháza)-(P jelzés): Csipkéskút-JávorkútLétrás-tető-Savós-völgy-Hámori-tóLillafüred vá.
A túra távja 18 km, szintemelkedése
550 m.
3. Aggteleki hegység: (P jelzés):
Szögliget-Tetves-forrás (P L-on Szádvár)-Ménes-völgy-Patkós-völgy-Szelce-puszta-Szelce-völgy-Nagy-oldal
-Tohonya-bérc-Tohonya-forrás-Jósvafő-Jósvafő Tengerszem Szálló, barlang
bejárat.
A túra távja 17 km, szintemelkedése
350 m.
4. Zempléni hegység: (P jelzés):
Szerencs vá.-Monok-Tállya-Mély-patak-Erdőbénye-Olaszliszka-Tolcsva vá.
A túra távja 26 km, szintemelkedése
700 m.
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5. Zempléni hegység: (P jelzés):
Mikóháza-Kecskés-oldal-Fekete-hegy
-Nagy Hallgató-nyerge - Deák-kútPusztadélő-Alsó Vér-mány-Megyerhegy-Tengerszem-Sárospatak vá.
A túra távja 21 km, szintemelkedése
700 m.
A túra igazolása: külön igazolófüzet
nincs, a teljesítések az egyesületi/szakosztályi hivatalos túrajelentésen az
igazolóhelyenkénti bélyegzéssel történik. Csoportos teljesítés esetén is csak
egy túrajelentés szükséges.
Igazoló helyek:
1. túra: Barlangfürdő, Lillafüred,
Ómassa, Szentlélek, Majálispark
2. túra: Ómassa, Bánkút, Jávorkút,
Lillafüred
3. túra: Szögliget, Jósvafő
4. túra: Szerencs, Monok, Tállya,
Erdőbénye, Olaszliszka
5. túra: Mikóháza, Sárospatak
A felsorolt helyeken minden olyan
bélyegző elfogadást nyer, melyből a
helység neve kétségkívül megállapítható.
A jelvény megszerzése: az öt túra
igazolóbélyegzőkkel ellátott túrajelentés(einek) megküldése, vagy személyes
átadása a B.-A.-Z. Megyei
Természetjáró Szövetségbe és a jelvény aktuális
árának megfizetése. A
szövetség postai úton
juttatja el a jelvényeket, de azok személyesen is átvehetők.
A túra irányítója: B.-A.-Z. Megyei
Természetjáró Szövetség.
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Kohászok útja
A túra célja: az ország természetjárói
ismerjék meg a három észak-magyarországi kohászváros kulturális értékeit,
ipari érdekességeit és az őket összekötő
útvonal természeti nevezetességeit.
A túra útvonala: két szakaszra bontható.
Az 1. szakasz: Salgótarján vasútállomásától a Heves-Borsodi–dombság
útjain halad Ózd vasútállomásáig.
Salgótarján (vá.)-Inászó (erdészház)
-Bárna (italbolt)-Istenmezeje (italbolt)-Váraszói Szalajka erdészház Vállós-tanya (kulcsosház)- Ökörhegynyereg-Gyepes-völgy (pihenőház)- Arlói-tó(kemping)-Solymár bányatelepÓzd (vá.).
A túra távja 76 km, jelzése kék sáv.
A 2. szakasz: Ózd vasútállomástól az
Ó-Bükk, Bükk hegyiútjain keresztül éri
el Miskolcon a volt Diósgyőri Acélmű
főbejáratát.
Ózd (vá.)- Hétesfő - Sátai sorompó–
Sáta (italbolt) - Csernely-patak völgye
-Uppony (italbolt) -Lázbérci-tó- Dédestapolcsány-Mályinka (italbolt)- Csondró-völgy-Szentlélek (étterem és szálló)Ómassa- Újmassa (őskohó)- Hámor
(Kohász múzeum)-Puskaporos -Vadalmás-Nagy-hegyes-kő-Fényes-

kő-Miskolc, Diósgyőri Acélmű (főbejárat).
A túra távja 58 km, jelzése kék sáv, de
Sáta - Uppony - Mályinka - Diósgyőr
szakaszon kék-kereszt. Uppony és Mályinka között az OKT jelzésével azonos
nyomvonalon halad.
A túra igazolása: külön igazolófüzet
nincs, az egyesületi/szakosztályi hivatalos túrajelentésen az útvonal ismertetésnél
zárójelben
feltüntetett
igazolóhelyenkénti bélyegzéssel történik. Csoportos teljesítés esetén is csak
egy túrajelentés szükséges.
A jelvény megszerzése: az igazolóbélyegzőkkel ellátott túrajelentés megküldése, vagy személyes átadása a túra
irányítója címére (Wenzel Péter 3600
Ózd, Kazinczy út 9.), és a jelvény aktuális árának megfizetése. A kiíró
szervezet postai
úton juttatja el a
jelvényeket, de azok személyesen is
átvehetők.
A túra irányítója:
Ózdi Városi Művelődési Központ
Természetjáró Szakosztálya.

Partizán út
A túra célja: Az Ó-Bükk, vagy KisBükk hegységben való túrázás keretében az 1944 őszén működő partizán
csoportok tevékenységi helyszíneinek
felkeresése.
A túra útvonala: A Hangonyi-tótól
kiinduló piros-sáv jelzésen halad a
Járnokfői tanya romja-Palina eh.Cinokás-köz-orma-Szarvaskő-nyereg
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE JELVÉNYSZERZŐ TÚRÁI

-Borsodnádasd útvonalon. Jelzése: P
sáv.
A túra hossza 20,2 km, szintemelkedés
530 m.
Igazolóhelyek: Hangonyi-tó, Palina
eh. házszáma (!), Borsodnádasd.
A túra igazolása: az egyesületi/szakosztályi hivatalos túrajelentésen
igazolóhelyenkénti bélyegzéssel történik.
23

Csoportos teljesítés esetén is csak egy túrajelentés szükséges.
A teljesítést követően a
jelvény aktuális árának
megfizetése mellett a túrajelentés megküldése, vagy személyes átadása a túra
irányítójának (Wenzel Péter 3600 Ózd,
Kazinczy u. 9.). A kiíró szervezet postai

úton juttatja el a jelvényeket, vagy azok
személyesen is átvehetők.
A túra irányítója: Ózdi Városi
Művelődési Központ Természetjáró
Szakosztálya.

A Bükk 900-as csúcsai
A túra célja: a Bükk hegység 43
csúcsa 900 méternél magasabb. Közülük 20 - a térképen is megnevezett csúcs felkeresése térkép, tájoló és tájékozódási készség segítségével.
A túra útvonala: Nincs kijelölt útvonal, a legtöbb csúcsra nincs jelzett út.
A túrázó számára csak ajánlott felkeresési sorrend van, mely nem kötelező.
Ennek legcélszerűbb kiinduló és végpontja Bánkút, ahonnan egy körtúrával sorra fel lehet keresni a csúcsokat.
Az ideális útvonal hossz 32 km, szintemelkedése 2000 m. Ajánlott a Bükk
turistatérképe és tájoló használata.
Igazolóhelyek: a Bükk hegység 20
csúcsa, mely meghaladja a 900 méteres tengerszint feletti magasságot. A
felkeresendő csúcsok az erre a célra
készített igazolókartonon szerepelnek.
A felsorolt csúcsokon fazsindely tetővel
ellátott faoszlopok találhatók, melyeken nyírfa szeleten olvasható a

csúcs neve és tengerszint feletti magassága.
A túra igazolása: külön igazolókartonon történik. A csúcson található
oszlopokba rögzített kódolt fémbélyegzők lenyomatával kell igazolni a
csúcsok "meghódítását". Bélyegzőpárna szükséges!
Az igazolókartont
nevezési díj ellenében a Tiszaújvárosi
Sport Club Természetjáró Szakosztálya címén, illetve a
B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetségtől lehet igényelni. A teljesítés után a kartont erre a
címre visszaküldve postai úton kapja
meg a túrázó a jelvényt.
A túra irányítója: Tiszaújvárosi
Sport Club Természetjáró Szakosztály

A Bükk szirtjei
A túra célja: a Bükk hegységben
található szirtekre, sziklaperemekre és
kilátópontokra való feljutás, az onnan
való gyönyörködés az elénk táruló táj
szépségében. A fizikai túra során való
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felfrissülés ötvözése a szellemi kikapcsolódással.
A túra útvonala: az igazolófüzetben
szereplő 27 helyszín felkeresése idő és
útvonal megkötés nélkül, mindenki
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saját útvonalterve alapján történhet.
Az igazolófüzet ad egy kilenc túrából
álló programajánlatot, de természetesen ettől el lehet térni. A helyszínek
többségére jelzett turistautak vezetnek.
Igazolóhelyek: mind a 27 érintőpont
a túrához kiadott igazolófüzetben felsorolásra került. A felsorolt érintőpontok mellett érdekességként egy, a
túrázó által szabadon választható 28.
szirt, kilátópont is felkereshető – nem
kötelező jelleggel – mint a túrázó ajánlata.
A túra igazolása: az igazolófüzetben
ismertetett módon történik. A túra
igazolófüzetét a Miskolci Vasutas Sport
Club Természetjáró Szakosztálya posta

címén, vagy a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetségtől lehet igényelni.
A jelvény megszerzése: teljesítést
követően az igazolólapot a füzetben
leírtaknak megfelelően
kell a túra irányító
MVSC Természetjáró
Szakosztálya postacímére megküldeni,
vagy
személyesen
átadni. A túrázók postai
úton kapják meg a teljesítést igazoló
kitűzőt.
A túra irányítója: Miskolci Vasutas
Sport Club Természetjáró Szakosztálya.

A Bükk forrásai
A túra célja: a Bükk hegység természeti szépségeinek megismertetése,
természeti értékeink megóvása iránti
elhivatottság erősítése a hegység forrásainak felkeresése során.
A túra útvonala: A Bükk északi és
déli részén található 20-20 forrás felkeresése tetszés szerinti útvonalon,
sorrendben, határidő nélkül. A túrákhoz két igazolófüzet tartozik, melyekben ajánlott túraútvonalak segítik a
sikeres teljesítést. A két rész sorrendje
is felcserélhető.
Igazolópontok: A túra első szakaszában a Bükk északi területein fellelhető
20 forrás. A túra második szakasza a
Dél-Bükk újabb 20 forrását keresi fel.
A túra igazolása: Mindkét túraszakaszra a sorszámozott igazolófüzeteket
a Vasutas Természetjárók Bükki Egye-

sületétől (3528 Miskolc, Jendrassik u.
3.) vagy a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség címén lehet igényelni.
A teljesítés igazolása a füzetekben leírt
módon történik.
A jelvény megszerzése: A teljesítő
túrázók, -a kiíró szervezet címére beküldött igazolólapok
alapján - mindkét szakaszért külön-külön
kitűzőt kapnak. Mindkét szakasz sikeresen
teljesítését
további
emléklappal és jelvénnyel jutalmazzák.
A túra irányítója: Vasutas Természetjárók Bükki Egyesülete.

Figyelem!
A túramozgalom útvonala 2011. május 1.-től változik.
A szervezők új, az internetről is letölthető igazolófüzetet adnak ki.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE JELVÉNYSZERZŐ TÚRÁI
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A Bükk barlangjai
A túra célja: a Bükk hegység barlangjainak felkeresése közben túrázó
társaink ismerjék meg a tájegység
szépségeit, értékeit. A túramozgalomba mindenki bekapcsolódhat, aki a
nevezési díj ellenében kapott sorszámozott igazolófüzettel rendelkezik.
A túra útvonala: nincs külön előírva, csak ajánlott útvonalterv adható. Az igazolófüzetben 10
ilyen ajánlott útvonal található. Az útvonalak többsége
turistajelzéssel ellátott.
A túra célpontjai: a Bükk
hegység területén található számtalan barlangból az igazolófüzetben
felsorolt 36 barlang felkeresése.

A túra igazolása: Az igazolófüzetet
a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületétől, vagy a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetségtől lehet igényelni.
A túra értékelése: az igazolófüzetben lévő, igazolólapot a füzetben leírt
módon kell a BFTE címére kell megküldeni, vagy személyesen leadni
a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró
Szövetségbe. A sikeres teljesítésért a túrázó postai úton, vagy személyesen átvehető emlékplakettet kap.
A túra irányítója: Bükki Fiatalok
Természetjáró Egyesülete.

A Bükk és a Zemplén kilátótornyai
A túra célja: a két hegységben található kilátók felkeresése során megismerkedni a szépélményt nyújtó
turistalétesítményekkel és élvezni az
így szerzett élményeket. A 2004-ben
meghirdetett túrát átvitt értelemmel,
az Európai Unióhoz
való csatlakozás során
nyíló új kilátásokkal is
indokolják kiírói.
A túra útvonala: 6
kilátótorony felkeresése tetszőleges sorrendben és időben.

A túra célpontjai: a Bükkben: Avasi
kilátó–Miskolc; Dobó István kilátó–
Nagy-Eged; Kalapati kilátó– Szilvásvárad; Milleniumi kilátó – Cserépfalu;
Petőfi Sándor kilátó–Bálvány; továbbá
a Zemplénben a Magas-hegyi kilátó–Sátoraljaújhely.
A túra igazolása: a célpontok felkeresését bizonyító fényképeket a Zöld
Sportok Clubja címén beszerezhető igazolófüzetbe kell gyűjteni. Teljesítéskor
ugyanide kell visszaküldeni. A teljesítők kitűzőt kapnak.
A túra irányítója: Zöld Sportok
Clubja.
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Északkeleti hegyeink tavai
A túra célja: a térség – a teljesség
igénye nélkül – kiválasztott tavainak
felkeresése által felhívni a figyelmet az
egyre fogyatkozó, s ezért egyre nagyobb kincsnek számító víz, így többek
között állóvizeink védelmére, összekapcsolva a természetjárás népszerűsítésével.
A túra útvonala: Északkelet-Magyarországon 30 tó felkeresése tetszőleges sorrendben és időben.

melyek tételes felsorolása külön igazolófüzetben található.
A túra igazolása: a célpontok felkeresését bizonyító fényképeket a Zöld
Sportok Clubja címén beszerezhető igazolófüzetbe kell gyűjteni. Teljesítéskor
ugyanide kell visszaküldeni. A teljesítők kitűzőt kapnak.
A túra irányítója: Zöld Sportok Clubja

A túra célpontjai: a siroki Nyírjestótól a Pusztafalu közelében, a már
szlovák területen lévő Izra-tóig, illetve
Aggtelek ördögszántással ékesített tavától az Eger közeli Ostorosi-víztározóval közrefogott terület állóvizei,
Északkeleti hegyeink emlékhelyei
A túra célja: a térség – a teljesség
igénye nélkül – kiválasztott valamely
történelmi, vagy más fontos eseménynek, vagy személynek állított emlékművek (nem sírok) felkeresésével emlékezni a magyar történelem viharos
eseményeire, összekapcsolva a természetjárás népszerűsítésével és hazánk
e gyönyörű vidékének alaposabb megismerésével.
A túra útvonala: 20 emlékmű felkeresése tetszőleges sorrendben és időben.
A túra célpontjai: elsősorban a Bükk
és a Zemplén legismertebb emlékhelyei, melyek felsorolását külön
igazolófüzet tartalmazza.
A túra igazolása: a célpontok felkeresését bizonyító fényképeket a Zöld
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Sportok Clubja címén beszerezhető igazolófüzetbe kell gyűjteni. Teljesítéskor
ugyanide kell visszaküldeni. A teljesítők kitűzőt kapnak.
A túra irányítója: Zöld Sportok Clubja
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Északi tájaink túraút csomópontjai
A túra célja: a gyérülő forgalmú
jelzett turistautakon való túrázás ösztönzése a Bükk hegység 9, az Aggtelekikarszt 1 és Zempléni hegység 2 – a teljesség igénye nélkül – kiválasztott
olyan túraút csomópontjainak felkeresésével, melyekből kis távolságon
belül legalább 5 irányban indulnak el
jelzett turistautak.
A túra útvonala: a túraút csomópontok felkeresése érintőpontos, tetszőleges sorrendben és időben.

A túra célpontjai: a felkeresendő
csomópontok felsorolását külön igazolófüzet tartalmazza.
A túra igazolása: a célpontok felkeresését bizonyító fényképeket a Zöld
Sportok Clubja címén beszerezhető igazolófüzetbe kell gyűjteni. Teljesítéskor
ugyanide kell visszaküldeni. A teljesítők kitűzőt kapnak.
A túra irányítója: Zöld Sportok Clubja

Borsod-Abaúj-Zemplén megye földvárai
A túra célja: A várromokban, földvárakban bővelkedő megye településeinek határában lévő földvárak felkutatása, a hozzájuk kapcsolódó történelmi események megismerése, túramozgalmi sorozat keretében. Ezzel együtt
turisztikailag kevésbé feltárt tájak és
lakóinak megismerése.
A túra útvonala: A sorozat négy
tájegység földvárainak felkeresésére ad
lehetőséget. Az első részben 8 északborsodi földvár, a második részben 8
abaúji vár és földvár, a harmadik csoportban 13 dél-borsodi földvár és végül
a negyedik területen további 5 Ózd
környéki földvár maradványainak felkeresésére nyílik lehetőség.
A túrasorozat minden részére külön
igazolófüzet készült, amelyek az egyes
földvárakhoz vezető túraútvonalon
kalauzolják el a túrázót. A füzetekben
a földvárakhoz köthető rövid történelmi ismertetők is helyet kaptak. Felhívjuk a figyelmet, hogy egyes várak
nehezen találhatók meg, a térkép nem,
vagy hibásan jelöli őket. Ezért a túrasorozat sikeres teljesítéséhez igény
esetén a B.-A.-Z. Megyei Természet28

járó Szövetségnél, illetve a túra
irányítóinál külön túravezetők igényelhetők.
A túra igazolása: Az igazolófüzetek
részvételi díj ellenében beszerezhetők
a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség címén, illetve a túrákat irányító
egyesületeknél. (Vasutas Természetjáró Baráti Kör, Bánréve; Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület; Diósgyőri Természetbarát Sport Klub). A
felkeresett földvárakhoz legközelebbi
lakott helységben kell az igazolófüzetbe a bélyegzést megtenni.
A túrázókat és
a várakat ábrázoló fényképet is elfogadják a túra irányítói.
A jelvény megszerzése: A teljesítés
után az igazolófüzetet az irányító szervezetek, illetve a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség címére visszaküldve kapja meg a túrázó a tájegységnek megfelelő kitűzőt.
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A túrák irányítói: I. és IV. rész:
Vasutas Természetjáró Baráti Kör,
Bánréve; II. rész: Miskolci Helyiipari

Természetbarát Egyesület; III. rész:
Diósgyőri Természetbarát Sport Klub.

Irodalmi barangolások Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
A túra célja: A megye területén élt és
alkotott irodalmi egyéniségek itt található emlékhelyeinek felkeresése
során kulturális, néprajzi és
turisztikai ismeretek, élmények szerzése.
A túra útvonala: két fokozatban 14, illetve 15 irodalmi emlékhely felkeresése tetszőleges sorrendben.
Igazolóhelyek: A túra igazolófüzete részletesen ismerteti
a 29 jeles irodalmár rövid életrajzát,
munkásságát és az emlékhely leírását.
A túra igazolása: Az igazolófüzetet
a Miskolci Helyiipari Természetbarát
Egyesülettől (Kiskun Magdolna 3525

Miskolc, Vologda út 20. 3/1.), vagy a
B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetségtől a nevezési díj befizetésével
lehet igényelni.
A teljesítés igazolása:
Igazolás minden helynél az
igazolófüzetben jelzett módon. A teljesítés után a füzetet a túra irányítója
címére visszaküldve, postai
úton, vagy személyesen kapja
meg a túrázó a fokozatának megfelelő kitűzőt.
A túra irányítója: Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület.

Pálos kolostorok környékén
A túra célja: az egyetlen magyar
alapítású szerzetesrend hajdani lakóhelyeinek felkeresése, eleink vallási
életének és kultúrájának megismerése.
Megyénk területén eddig 15 emlékhelyet kutattak fel a régészek és múzeumi
szakemberek. Néhány közülük még
romjaiban is lenyűgöző látványban
részesít bennünket. Az erdős hegyvidékeink eldugott helyein található kolostorok egyben kiváló túrázási lehetőségek is.
A túra érintőpontjai: a jelenleg
ismert pálos emlékhelyek közül megyénk 7 legismertebb kolostorromja
szerepel a kiírásban. Szentlélek pálos
kolostor rom, - Regéc, Óhuta Szent
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Fülöp és Jakab kolostor, - Gönc Szűz
Mária kolostor, - Telkibánya Szent
Katalin ispotály, - Sátoraljaújhely, ma
piarista templom és rendház, - Kurityán Keresztelő Szent János kolostor,
vagy Nyárádi Újház, - Martonyi Három-hegyi pálos kolostor és
rendház.
A túrák egyénileg és csoportosan
is
teljesíthetők.
A túra igazolása: Az igazoló füzetet
a Miskolci Helyiipari Természetbarát
Egyesülettől (Kiskun Magdolna 3525
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Miskolc, Vologda u. 20. 3/1.), a nevezési díj befizetésével lehet igényelni.
A teljesítés igazolása: Igazolás minden helynél az igazolófüzetben jelzett
módon. A teljesítést követően a füzetet
a túra irányítója címére visszaküldve,

postai úton vagy személyesen kapja
meg a túrázó a kitűzőt.
A túra kiírója és irányítója: Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület.

Bebek portya
A túra célja: a Bebekek nyomán egy kellemes túrával mindenki felfedezhesse
Szendrő és környéke
természeti és kultúrtörténeti értékeit. A térség turisztikai kínálatának bővítésével
a terület turisztikai felfedezése, a túrázás népszerűsítése.
A túra érintőpontjai: Abodi ref.
templom, Szalonnai ref. templom, Ördöggát, Csorbakői vár, Martonyi kolostorrom, Szendrő felsővár. Ezeket a
túrázó tetszőleges sorrendben és időben keresheti fel.
A túra igazolása:
a www.szendroitura.hu egyesületi hon-

lapról letölthető igazolólapon történik
a hat érintőpontnál lévő igazoló kódok
beírásával. turista útjelekkel együtt
(10x12cm-es festett fehér alapon, piros
nyomtatott nagybetű és számjegy kombinációja) van elhelyezve.
A teljesítés igazolása: az igazolólapnak a túra irányítója (Antal Ferenc,
3752 Szendrő, Part út 13.) címére történő megküldésével és az aktuális ár
befizetésének igazolásával (postai
csekk másolata) együtt történik. A túra
eredményességét teljesítési sorszámmal igazolt oklevéllel, és kitűzővel ismerik el.
A túra kiírója és irányítója: Szendrői Természetjáró Szakosztály.

3 vármegye - 3 túrája
A túra célja: a résztvevők bejárják a
régi 3 vármegye –Borsod, Abaúj-Torna, Zemplén – 3 teljesítménytúráját, ezáltal bepillantást nyerjenek azoknak páratlan természeti szépségeibe és történelmi értékeibe.
A teljesítés feltételei: a
Barcika, a Karszt és a Tokaji Bakancsos Bor teljesítménytúrák
valamelyik
távjának
teljesítése gyalogszerrel. A teljesítés
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bármelyik túrával elkezdhető, de a
túrákat egy éven belül teljesíteni
kell.
Teljesítési szintek:
bronz fokozat: a 3 teljesítménytúrán legalább 40 km
megtétele,
ezüst fokozat: a 3 teljesítménytúrán legalább 75 km
megtétele,
arany fokozat: a 3 teljesítménytúrán
legalább 120 km megtétele.
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE JELVÉNYSZERZŐ TÚRÁI

A teljesítés igazolása:
A teljesítménytúrák teljesítését a:
www.barcikaturista.shp.hu egyesületi
honlapról letölthető igazolólapon kell
a teljesítménytúrák rendezőivel igazoltatni. Ezt és a túrák igazolólapjainak
másolatát kell a kiíró Kazincbarcikai

Természetbarát Egyesület postacímére
megküldeni, az aktuális költségek
megfizetésével együtt. A túrázó
teljesítményét a megfelelő fokozatú
kitűzővel és emléklappal ismerik el.
A túra irányítója: Kazincbarcikai
Természetbarát Egyesület.

3 vármegye - 30 kincse
A túra célja: a résztvevők részben
megismerjék a 3 történelmi vármegye
– Borsod, Abaúj-Torna, Zemplén –
területét, ezáltal bepillantást nyerjenek
azoknak páratlan természeti szépségeibe és történelmi értékeibe.
A teljesítés feltételei:
a vármegyékben rendezett teljesítménytúrák (Barcika TT, Karszt TT
és Tokaji Bor TT) valamelyik távjának teljesítése távolság megkötés nélkül (tehát 3 teljesítménytúra útvonala),
vármegyénként 3-3 várrom, természeti látnivaló, illetve szép kilátóhely, és történelmi nevezetesség,
emlékhely felkeresése tetszőleges sorrendben.

A túra igazolása: az érintőpontok a
www.barcikaturista.shp.hu egyesületi
honlapról letölthető igazolólapon találhatók. Ezen kell az ellenőrzőpontokra
vonatkozó igazoló válaszokat megadni,
valamint a teljesítménytúrákat a
rendezőkkel igazoltatni. A teljesítéshez
minden kérdésre válaszolni kell!
A teljesítés igazolása: a kitöltött,
lebélyegzett igazolólapot kell a kiíró
Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület postacímére megküldeni, az aktuális költségek megfizetésével együtt.
A sikeres teljesítésért a túrázó kitűzőt
és sorszámozott emléklapot kap.
A túra irányítója: Kazincbarcikai
Természetbarát Egyesület.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye kerékpáros turistája
A túra célja: A megye történelmi,
kulturális és természeti emlékeinek,
értékeinek megismerése. A szabadidő
hasznos eltöltése és a túrakerékpározás népszerűsítése.
A túra útvonala: megyénk több tájegységén is áthalad. Miskolc- Garadna
Dédestapolcsány–Putnok érintésével
előbb a Bükk hegyiútjain vezet, majd
többek között Kelemér- Jósvafő-Szögliget-Szalonna felkeresésével az
Aggteleki-karszton halad át. A Cserehátban kalandozva többek között érinti
Szendrő, Rudabánya, Edelény, FelsőBORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE JELVÉNYSZERZŐ TÚRÁI

vadász, Baktakék, Encs településeket.
A Hernádon átkelve, a zempléni tájon
kerekezve, sok más mellett Boldogkőváralja, Vizsoly, Telkibánya, Hollóháza, Széphalom, Sárospatak is felkeresésre kerül. A hosszú kerékpáros túraút végül a Tokaji borvidéket átszelve
Tolcsva, Tállya érintésével Szerencsen
ér véget.
A túra kevés kivétellel kisforgalmú
mellékutakon halad, kikerülve a kerékpárforgalom elől elzárt és a forgalmas
főutakat. A túra hossza 445 km, de az
igazolófüzet több helyen alternatív
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utakat és kitérő útszakaszokat is ajánl
(ezekkel együtt mintegy 500 km), mely
időkorlátozás nélkül tetszőleges szakaszokra bontható és bármely irányból
teljesíthető. A túraút részletezése és
igazolóhelyei külön igazolófüzetben
vannak ismertetve, melyet a B.-A.-Z.
Megyei Természetjáró Szövetség címén

lehet megvásárolni.
A túra igazolása: A teljesítés után a
füzetet a megyei szövetség címére
visszaküldve kapja meg a túrázó az
igazoló jelvényét.
A túra irányítója: B.-A.-Z. Megyei
Természetjáró Szövetség.

500 km Borsod-Abaúj-Zemplén megye vízi útjain
A túra célja: B.-A.-Z. megye folyóinak, vízi útjainak népszerűsítése.
500 km-t evezni a Tiszán, Bodrogon, Sajón, Hernádon és a
Bódván, a közelükben található ipari-, építészeti műemlékek, tájképi látnivalók,
természeti értékek felkeresésével és megismerésével öszszekötve.
A túra útvonala: A Tisza, Sajó, Bódva, Hernád és Bodrog folyók megyei
szakaszának egyszeri végigevezése,
vagy a felsoroltak közül legalább három folyó teljes megyei szakaszának
egyszeri végigevezése. A hiányzó km-t
pedig a megyei öt folyó tetszőleges
szakaszain - akár többszöri távmegtétellel is - teljesíteni.

A túra igazolása: a túrához külön
igazolólap nincs, az igazolás egyesületi/szakosztályi hivatalos túrajelentésen történik. Azon a
túrák kezdő és végpontjain és
a folyó további két-két pontján tetszőleges helyen történő
igazoló bélyegzés szükséges.
Az igazoltatás a túrajelentéseknek és a jelvény aktuális árának befizetését igazoló csekkszelvény,
a Tiszaújvárosi S. C. címére történő
együttes megküldésével történik. A
jelvény a teljesítő címére postai úton
jut el. Csoportos teljesítés esetén is
csak egy túrajelentés szükséges.
A túra irányítója: Tiszaújvárosi
Sport Club Természetjáró Szakosztály

Forrástól a torkolatig - végig a Sajó mentén
A túra célja: A Sajó folyó teljes,
226 km-es hossza mentén való kombinált - gyalogos, kerékpáros és vízi –
túrázás. A határon átnyúló turizmus
megvalósítása, miközben ízelítőt kapunk a felvidékből, a német bányászfalvakból, a történelmi Magyarország
egy-egy részletéből. Járunk közel
1500 m magasan, barlangban, kastélyban, várban, meglátogatjuk egyik költőnk sírját, látjuk a modern mai világot
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Kazincbarcikán és Tiszaújvárosban, és
látjuk a magyarság évszázadainak zivataros helyeit Muhinál és Ónodon.
A túra útvonala: A túra két országon, több különböző tájegységen át
vezet. Szlovákiából a Szepes-Gömöriérchegységhez tartozó Sztolica-hegységben 1300 m tengerszint feletti magasságban eredő Sajó forrásvidékétől
indul, és annak folyásirányát követve,
- a határon át (Bánréve) - egészen a
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Tiszába való beömléséig (Kesznyéten)
tart, érintve és felkeresve az útvonalba,
vagy annak közelébe eső gazdag turisztikai látnivalók egész sorát.
A túra első részét Sztolica (Stolica) Sajóréde (Rejdova) között csak gyalog lehet teljesíteni.
A gyalogos szakasz túratávja 9,5 km,
szintemelkedés nincs.
A középső rész Betlér (Betliar) – Bánréve között csak kerékpárral teljesíthető.
A kerékpáros túra távja 103 km, szintemelkedés 500 m.
A túra utolsó részét Sajókaza – Kesznyéten között a Sajón, csak vízen
túrázva kell teljesíteni.
A vízi szakasz távja 132 km.

A túra igazolása: A túra részletes
leírását, az érintőpontok felsorolását
és az igazolás módját a gazdag információanyagot és igazoló lapot is magábafoglaló túrakísérő igazolófüzet
tartalmazza. Ezt a B.-A.-Z. Megyei
Természetjáró Szövetség címén lehet
igényelni. A sikeres teljesítés igazolásául a túrázó kitűzőt vehet át.
A túra irányítója: B.-A.-Z. Megyei
Természetjáró Szövetség

"A Hernád, ami összeköt''
II. Rákóczi Ferenc nemzetközi kerékpáros túramozgalom
A túra célja: A Fejedelem születésének 330., kassai újratemetésének 100.
évfordulója alkalmából kiírt túramozgalom Rákóczi Ferenc életének magyar
és szlovák területen található jeles
helyszíneire, emlékhelyeire kalauzol.
A kerékpáros túra az ismert helyek
mellett olyan tájakat, településeket is
érint, ami változatos természeti értékeivel, vonzó tájképi elemeivel, néphagyományaival, kulturális- történelmi
emlékeivel méltó hátteret teremt a
Rákócziak emlékének és a szabadság
mítoszának.
A túra útvonala: az Ónodi vártól a
zempléni emlékhelyek érintésével, az
országhatáron (Sátoraljaújhely) át felvidéki területen a kassai Szt. Erzsébet
székesegyházig vezet.
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A túraútvonal hossza: 303 km. Jelzése:
fehér alapon zöld C betű, amely körbeöleli a túrára utaló piros R betűt.
A részletes túraút leírását, térképvázlatát és az igazolóhelyek felsorolását a
túramozgalomról készült kétnyelvű –
magyar-szlovák – útvonalvezető és
igazolófüzet tartalmazza.
A túra igazolása: Az igazolófüzet
aktuális áron beszerezhető a B.-A.-Z.
Megyei Természetjáró Szövetség címén, vagy a Kassai Városi Turista
Klubnál (Wurmova 11,004 11 Kosice).
A sikeres teljesítő szép kitűzőt és emléklapot kap.
A túra kiírója és irányítója: B.-A.Z. Megyei Természetjáró Szövetség és
a Kassai Városi Turista Klub

33

Szervezet megnevezése
Postacím

honlap

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség *
3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.

www.eszaktura.hu

Bernáth Bt. Természetjáró Köre
3527 Miskolc, József A. u. 84.
Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete *
3531 Miskolc, Vászonfehérítő u. 64.

www.bfte.hu

Demeter Virág Baráti Kör
3526 Miskolc, Huszár u. 9.
Diósgyőri Természetbarát Sport Klub *
3533 Miskolc, Andrássy u. 19.

www.dtsk.hu

Diósgyőr-Vasgyári Diák Sport Egyesület
3533 Miskolc, Téglagyár u. 1-2.
Felsővadászi Diák Sport Egyesület *
3814 Felsővadász, Rákóczi tér 1.
Görömbölyi Kulturális Egyesület Természetjáró Klub
3516 Miskolc, Erzsébet királyné u. 33.

www.gtk.byethost33.com

Hejőkeresztúri Táblajátékosok Társasága Egyesület
3597 Hejőkeresztúr, Petőfi u. 111.
Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület *
3700 Kazincbarcika, Táncsics u. 18.

www.barcikaturista.shp.hu

Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület *
3529 Miskolc, Nyíri D. u. 1. 3/2.

www.helyiipar.hu

Miskolci Vasutas Sport Club Természetjáró Szakosztály
3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 31. 9/3.

www.mvsctura.try.hu

Miskolci Vasutas Természetjáró Egyesület *
3534 Miskolc, Stadion u. 69. 4/2.

www.mvte.hu

MIVÍZ Természetjáró Egyesület
3527 Miskolc, József A. u. 78.
Ózdi Művelődési Intézmények Természetjáró Szakosztály
3600 Ózd, Gyár u. 4.
Sárospataki Elektromos Sport Egyesület Természetjáró
Szakosztály *
3950 Sárospatak, Bláthy O. u. 2.
Szendrő Városi Sport Egyesület Természetjáró
3752 Szendrő, Part u. 13.
Szakosztály *

www.szendroitura.hu

Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó
Szakközépiskola DSK
3532 Miskolc, Herman O. u. 2.
Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztály
3580 Tiszaújvros, Teleki Blanka u. 6.
Vasutas Természetjáró Baráti Kör, Bánréve *
3533 Miskolc, Szeder u. 62.fsz.1.

www.vtbkbanreve.hu

Vasutas Természetjárók Bükki Egyesülete *
3528 Miskolc Laborc u. 9.

www.vtbe.ini.hu

Zöld Sportok Clubja
3532 Miskolc, Bíró u. 10.
* Közhasznú szervezet

E-mail

hegyitura@eszaktura.hu

SZJA 1%
fogadása

Adószám

18400890-1-05

bernath.tura@freemail.hu
info@bukkikalandozoo.hu

18439463-1-05

demetervirag.kft@chello.hu
dtsk@freemail.hu

18403147-1-05

hosko.roland@gmail.com

18441103-1-05

gorombolyitk@gmail.com

barcikaturista@gmail.com

18411278-1-05

turista@helyiipar.hu

19914365-1-05

csarnai.bela@hdsnet.hu
dzuroz@freemail.hu

1842969-1-05

istvan.jarmi@pr.hu

19076564-2-05

szendroitura@uw.hu

18433883-1-05

primas 1ster@gmail.com
bringa1@citromail.hu

18433876-1-05

partijozsa.csaba@chello.hu

18430079-1-05

kovacsagabor@freemail.hu

18406834-1-05

TERMÉSZETJÁRÁS
A B.-A.-Z. megye természetjárásért
tevékenykedő szervezetek alapította
jelvényszerző túrákat, teljesítménytúrákat több-kevesebb tájékozódási
ismerettel
rendelkező
egyének
önállóan is teljesíthetik. Ám ilyen
képességekkel nem bíró leendő
természetjáróknak sok segítséget
nyújtanak a már korábban bemutatott
szervezetek. Lehetőséget biztosítanak

arra, hogy aki kedvet és kitartást érez,
minősített természetjáróvá, vagy akár
túravezetővé válhasson. Ha pedig
valaki egyedül szeretné megtenni a
természetben való tájékozódás kezdeti
lépéseit, ismerkedjen meg hazánk
legfontosabb turista jelzéseivel.
A következő bekezdésekben mintegy
ízelítőként ezen tudnivalókat tekintjük
át röviden.

A TÚRÁZÓ ÉS A TÚRAVEZETÉS
Kimenni a természetbe, ott jól
érezni magunkat, kellemes élmény, de
túrázónak lenni, ennél többet jelent. A
túrázó elsősorban a természet megismerését tűzi ki célul. Ennek érdekében
tudatosan, tervezetten készül fel a túrákra, ugyanakkor tudatosan edzi a
testét, mert a turizmus egyben egészségmegőrző tevékenységet is jelent. A
legfontosabb, hogy a túrázó a természetben otthonosan érezze magát.
De kikre bízzák magukat egy túra során a résztvevők, sokszor felvetődik a
kérdés, kik is azok, akik túrát vezethetnek?
A túravezető akkor alkalmas feladata
ellátására, ha ahhoz megfelelő tulajdonságokkal rendelkezik. A legfőbb
túravezetői tulajdonságok röviden
összefoglalva:
a természetbarátok számára
szükséges tudásanyag, szakmai ismeret,
a túracsoport közösségében működő vezetői-pedagógiai ismeretek,
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kellő egészségi állapot: életmód,
erőnlét, kitartás, kiegyensúlyozottság.
A túravezető személye állandóan előtérben van, így példaként szolgál.
A túravezetés önként vállalt társadalmi
tevékenység, de ugyanakkor "szakma",
tehát tanulni kell!
A túravezetői cím egy sportképesítés.
Azt különböző fokozatokban, megfelelő vizsgák letétele után lehet megszerezni. Az ismeretek elsajátításának
legjobb módja, ha szervezett keretek
között (a Magyar Természetbarát Szövetség /MTSZ/ szervezésében) történik és vizsgával zárul.
A szövetség keretében alap-, közép- és
felsőfokú természetjáró képzésre van
lehetőség. Az ismeretek eredményes
elsajátítása szervezett tanfolyamok
keretében a legeredményesebb.
Az alapfokú képzés során elsősorban
általános és térképolvasói tanfolyamokra kerül sor természetjárók részére. Ez nem ad minősítést, de jó alapot
nyújthat a turisztika iránt érdeklődők
A TÚRÁZÓ ÉS A TÚRAVEZETÉS

számára a természetjárás alapvető
ismereteinek elsajátítására.
A közép- és felsőfokú tanfolyamokon
túravezetői képzés folyik. Ennek fokozatai:
ifjúsági-vizsgával szerezhető meg
bronzjelvényes - vizsgával szerezhető meg
ezüstjelvényes - túravezetői gyakorlattal és vizsgával szerezhető meg
aranyjelvényes túravezetői fokozat - sokoldalú túravezetői gyakorlat
alapján, pályázat útján érhető el.

A túravezetői tanfolyamok gyalogos,
kerékpáros,
vízi,
magashegyi,
barlangász és sí szakágakban is
megrendezhetők.
A
túravezetői
fokozatot
vizsgabizonyítvánnyal,
igazolvánnyal és jelvénnyel ismerik el.
Szövetségünk a képzések valamennyi
fokozatában rendszeresen szervez
tanfolyamokat, melyekre a kezdő és
gyakorlott természetjárók érdeklődési
körüknek
megfelelően
egyaránt
jelentkezhetnek.

TERMÉSZETJÁRÓ MINŐSÍTÉSEK
A természetjáró minősítés a rendszeresen túrázóknak biztosított olyan lehetőség,
mellyel a folyamatos sportjellegű természetjáró tevékenység kerül elismerésre.
Az egyes minősítési fokozatok megszerzése amellett, hogy folyamatos programot
biztosít a teljesítőknek, az egyén önbecsülését is segíti, így mindenképpen
ajánljuk minden természetet kedvelő és azt járó sporttársunknak.
1. A teljesítés általános feltételei
Természetjáró minősítést az szerezhet,
aki mind a teljesítés időszaka alatt,
mind a minősítés időpontjában érvényes Magyar Természetbarát Szövetség igazolvánnyal rendelkezik és a
teljesítést egyéni túranaplóval dokumentálja. Minden fokozat csak a megelőző megszerzése után teljesíthető. A
minősítés alapegysége a szakágak sajátosságait figyelembevevő pontérték,
melynek számítását a Magyar Természetbarát Szövetség Természetjáró Minősítési Szabályzatában előírtak
szerint kell elvégezni. A pontok egy,
vagy több szakágban vegyesen is összegyűjthetők, a szakágak egy túrán belül
is kombinálhatók. A 20 pontot el nem
érő egynapos túrák és városnézések
nem értékelhetők. A teljesítési időnek
csak felső határa van, rövidebb időn
belül is teljesíthető. Valamennyi fokoTERMÉSZETJÁRÓ MINŐSÍTÉSEK

zat teljesítése egyszer - pl. betegség,
szülés stb. miatt - megszakítható.
A túrák itthon és külföldön egyaránt
teljesíthetők, teljesítésük nincs létszámhoz kötve. A teljesítés alsó korhatára gyalogtúrázás és síelés szakágakban a betöltött 6. életév, más szakágakban a betöltött 10. életév. A minősítésnek felső életkori határa nincs.
A minősítés szakáganként (gyalogtúrázás, magashegyi túrázás, túrakerékpározás, vízi túrázás, túravitorlázás,
síelés, barlangi túrázás) meghatározott
követelményszint alapján, időhöz kötött, egymásra épülő, folyamatosan
növekvő követelményeket támasztó
teljesítményrendszer. Az egyes fokozatok többször is megszerezhetők, a legmagasabb megszerzett minősítés nem
évül el.
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2. A minősítés fokozatai, teljesítési feltételeik
I. A bronzjelvényes természetjáró
Legfeljebb 1 éven belül teljesít 500 pontot.
II. Az ezüstjelvényes természetjáró
Legfeljebb további 1 éven belül teljesít
újabb 800 pontot.
III. Az aranyjelvényes természetjáró
Legfeljebb további 2 éven belül teljesít
újabb 2300 pontot. Ebből 500 pontot táj-,
illetve ország ismertető túramozgalom,*
vagy más szakág keretében kell
igazoltan teljesíteni. (A kettő nem
vonható össze! A túramozgalmon
belül egy útvonal, vagy egynapos
túramozgalom csak egy alkalommal számolható el.)
IV. Az érdemes természetjáró
Legfeljebb további 3 éven belül teljesít
újabb 4000 pontot. Ebből 1000 pontot táj-,
illetve ország ismertető túramozgalom*,
vagy más szakág keretében kell igazoltan
teljesíteni az aranyjelvényes fokozatnál
leírt feltételek szerint.
Gyalogos szakág esetén feltétel
az Országos Kéktúra teljesítése, vagy
az Alföldi Kéktúra és a Rockenbauer
Pál Dél-dunántúli Kéktúra együttes teljesítése.

E feltétel alól akkor mentesül a
teljesítő, ha egyéb szakág(ak)ban
legalább 1000 pontot gyűjtött
össze.
V. A kiváló természetjáró
Időhatár nélkül teljesít újabb
15000 pontot egyéb feltétel nélkül.
A minősítés megszerzésével és az
egyes túrák pontértékének számításával kapcsolatban további segítséget nyújt a
B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség és tagszervezeteinek túravezetői.
*Túramozgalom: természetbarát
szervezetek által kiírt, nem meghatározott napon (napokon) rendezett, hanem öntevékenyen, folyamatosan teljesíthető hosszabb-rövidebb túrák. Legtöbbször útvonalhoz kötöttek, vagy érintő pontokat tartalmaznak (pl. Országos
Kéktúra, Bükk szirtjei túramozgalom, Bükk forrásai túramozgalom,
stb.)

A tájékozódás első lépései
S végül a következő oldalon vessünk egy pillantást a fontosabb turistajelekre.
Segítségükkel és a turistatérkép segítségével ismerkedhetünk meg a tájékozódás
kezdeti lépéseivel. Mindenre kiterjedő tudásanyagot természetesen a már
gyakorlott természetjáróktól és túravezetőktől szerezhetünk, melyben szintén
rendelkezésére áll a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség és valamennyi
szervezetének tagjai.
Élményekben gazdag túrázást kívánunk, találkozzunk a
természetben és megyénk természetjáró szervezeteinek
sokszínű rendezvényein!
Tisztelettel és szeretettel várjuk!
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