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WASS ALBERT
TÉL
Templomi csöndben,
Éjjeli ködben
Aszkéta-ágat zörrent
a szél,
Valahol messze,
Csillag szemekre
Szürke ködfátylat
borít a Tél.
Túl a tetıkön,
Dárdás fenyıkön:
Zöld diadémon, pára
lebeg,
Sőrő vadonban
Halkan, titokban,
Fenyı-óriások
könnye pereg...
Néma a szikla,
Kristály patakja,
Jeges páncélban
tompán zubog,
Mogorva ormon
Nincs
rhododendron,
Csak sötét árnyak:
Tantalusok.
Mélyen a völgybon,
Főzfa berekben,
Néha, titokban zörren a szél,
S fent a magasban
Pára alakban
Halkan suhanó
szellem: a Tél.
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Ballada az évszakok
változásáról
Olyanok a csillagok az égbolton, mint a
mindenség vándorai. A Hold a fıvándor
ezüst, vagy sápatag fényével. Fényszikrák,
fénytollak vándorolnak, újra és újra járják
útjukat.
Mint az évszakok is.
A fák levetik levélruháikat. Megkopaszodik
a természet, hogy mindent védıburokként
betakarjon a jótékony hó. Pihenést, nyugalmat adva az életnek.
Amikor elérkezik az óév vége és az új küszöbén állunk, - összegzünk. Mit is adott
az elmúlt év. Meséket, aranyló meséket
szıtt körénk. Adott és elvett kincseket.
Büntetett és jutalmazott bennünket. Hozott veszteségeket, talán kaptunk kis örömet, derőt is.
Mikor elérkezünk az újesztendı küszöbére, fogadalmakat teszünk: hogy az elkövetkezendı évben mit, hogyan fogunk
csinálni. Tervezgetünk, álmodozunk. A
dermedt télben nem csak a természet didereg, hanem mi magunk is. A lelkünk, a
szívünk.
A szeretet melenget és a remény éltet
bennünket, az újért, a kikeletért. Új élet terem a tavaszban, mely után elérkezik a
nyár.
Megérnek a gyümölcsök, beérik a mindennapi kenyerünk. Hálásak vagyunk,
hogy a Nap melenget, éltet bennünket.
Hogy fújnak a szelek, hogy esik az éltetı
esı, hogy énekelnek a madarak mindanynyiunk és saját örömükre. Hogy az utak
mindig vezetnek, visznek valahova. És
hogy születnek és felnınek a gyerekek vidám, boldog, igazi gyerekkorral.
Hogy van és legyen célja és értelme, öröme és lényege az életnek. Hogy az öröm
mellett legyen erınk kis helyet adni a bánatnak is, mert az is hozzátartozik az életünkhöz.
… és hogy minden ember szívében ott legyen a szeretet, mert anélkül nincs élet …
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Köszöntı ….

Tartalom

Ez a szám ismét „ papíralapon” jelenik meg! Kétségtelenül vannak
az internetes változatnak is elınyei, de mennyivel jobb kézbe
venni az újságot, leheveredni és
olvasgatni a (reméljük) érdekes
természetjáró híreket, eredményeket, beszámolókat , a kapcsolódó tudományosságokat és a változatosság kedvéért némi irodalmat is. A jó melegben, miközben
odakint hull a hó.
Tél van ! E köré az évszak köré
rendezıdik jelenlegi
számunk.
Gondoljuk el ! A tél köti össze az
egyik évet a másikkal. Szép havas
tájon fogadják a „természetvédı”
Mikulást a gyerekek, karácsonyoznak felnıttek, és még ki sem
heverték a havas szilveszteri bulit
, máris neki indulnak az újévi elsı
túrának. Aztán itt az évadnyitás
és a báli szezon. Közgyőlések, beszámolók az ugyancsak sőrő tavalyi évrıl … és egy kis lazítás bálok…bulik… és ismét csak túrák
…. a télben. A tiszta – kék levegın
, a gyémántosan csillogó ropogós
hóban. Évrıl évre, folyamatosan.
De akárhogy is. Hiába a sok szép
havas túra, gyémántos csillogás…elıre nézünk …nagyon várjuk
már azt a tavaszt …..

Évszakok
Szövetségi hírek
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kiemelt eseménynaptár
Évnyitó túra
Természetvédı Mikulás
2010 évi eredmények
Technikai munkák teljesítése
2010-ben
In memoriam Gyetván Miklós
OKT 50 Jubileumi Vándorlás
Természetjárók a Kocsonyafesztiválon
Mi történt 2010-ben (dióhéjban)

4.oldal
5.oldal
6.oldal
7.oldal
8.oldal
9.oldal
9.oldal
11.oldal
12.oldal

Szakosztályok életébıl
• 2011. év elsı túrája a DTSK-val
• Híres bükki rétek (új megyei jelvényszerzı túramozgalom )
• Eredményes évet zártak
Tiszaújvárosban

16.oldal
16.oldal
17.oldal

Kisfürkész
•
•
•
•

A hópehely
Az év madara a széncinke
Az év fája a tiszafa
2011 az Erdık Nemzetközi Éve

18.oldal
19.oldal
20.oldal
20.oldal

Ajánlatok
• Játékos szellemi vetélkedı, Turista Bakancsos Bál, Népek Tavasza teljesítménytúra, Szlovák Magyar Természetjáró Találkozó,TEDOT 2011, Cartographia
Kupa 2011.

Anno…

21.oldal

22.oldal

Események fotókon
NAPTÁR 2011

Bartók Julianna
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Kiemelt eseménynaptár 2011
Idıpont

Rendezvény neve

Rendezı szervezet

2011.01.08

Évnyitó túra

Szövetség

2011.01.30

Téli bükki tájolás tájékozódási teljesítménytúra (15/30 km)

Zöld Sportok Clubja

2011.02.12

XVIII. Barcika teljesítménytúra (15/25/50/65 km)

Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület

2011.02.18.-20.

Természetjárók a miskolci Kocsonyafesztivál "Zöld szigetén"

Szövetség, tagszervezetek

2011.02.26.-27.

XVI. Természetjáró Vetélkedı, Bakancsos bál, téli túrák

Vasutas Természetjárók Bükki Egyesülete

2011.03.15

XIV. Népek tavasza teljesítménytúra (10/15/30/42 km)

Szövetség

2011.04.02

Megyénk tiszta erdeiért, munkatúrák

Szövetség, tagszervezetek

2011.04.09

VI. Bükki források teljesítménytúra (17/30/50 km)

Vasutas Természetjárók Bükki Egyesülete

2011.04.10

Északkeleti hegyeink tavai tájékozódási teljesítménytúra (15/30 km)

Zöld Sportok Clubja

2011.04.16

VI. Szlovák-magyar Nemzetközi Természetjáró Találkozó

Szövetség

2011.04.15.-17.

VI. Vitézlı programsorozat és teljesítménytúra (15/25/35/50 km)

Szendrıi Természetjáró Szakosztály

2011.04.23

Természetjárás a Föld napja alkalmából

Szövetség,BFTE, tagszervezetek

2011.05.01

Bükk forrásai túramozgalom, nyílt túra

Vasutas Természetjárók Bükki Egyesülete

2011.05.07

XXVI. Bükk teljesítménytúra (25/50 km)

Diósgyıri Természetbarát Sport Klub

2011.05.21

B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség közgyőlése

Szövetség

2011.05.28.-29.

Természetjárók a Zsongó Lillafüreden

Szövetség, tagszervezetek

2011.05.28

II. Karszt teljesítménytúrák (15/25/35/50/70 km)

Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület

2011.05.28

Görömbölyi teljesítménytúra (10/25 km)

Görömbölyi Természetjáró Klub

2011.05.29

XXX. Encián Kupa tájékozódási verseny

Szövetség, KTE

2011.06.04

XVIII. Hollós Kupa tájékozódási verseny

TSC Természetjáró Szakosztály

2011.06.04

Ravasz róka éjszakai tájékozódási teljesítménytúra (15/28 km)

Zöld Sportok Clubja

2011.06.10.-13.

Gyalogtúrázók XVIII. Országos Találkozója

Gyır-Moson-Sopron Megyei TB.

2011.06.11

IX. Bükk fennsík teljesítménytúra (25/50 km)

Vasutas Természetjárók Bükki Egyesülete

2011.06.17.-19.

Gótikus út a Szepességben

Vasutas Természetjárók Bükki Egyesülete

2011.07.07.-11.

Tisza tavi vízi és kerékpáros tábor

Szövetség, TSC

2011.07.10

Északkeleti hegyeink emlékhelyei tájékozódási tt. (15/30 km)

Zöld Sportok Clubja

2011.07.30

Bükk 900 teljesítménytúra

TSC Természetjáró Szakosztály

2011.08.13

Tiszaújvárosi Triatlon verseny

TSC Természetjáró Szakosztály

2011.08.27

Barangoló barlangoló túra

Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete

2011.09.03

Tisza gátak kerékpáros teljesítménytúra (50/90 km)

TSC Természetjáró Szakosztály

2011.09.09.-10.

Év vidéke záró rendezvény , Rozsnyó

Szövetség

2011.09.11

III. Tokaji bakancsos bor teljesítménytúra

MVSC Természetjáró Szakosztály

2011.09.17.-24.

Autómentes Hét, egyesületi és szakosztályi túrák ajánlásával

Szövetség, tagszervezetek

2011.09.17

X. Turista Fızıverseny

Vasutas Természetjárók Bükki Egyesülete

2011.09.18

Széchenyi emléktúra. Magyarország gyönyörő! Tt. (15/30 km)

Zöld Sportok Clubja

2011.09.24

Magashegy teljesítménytúra (15/25/45 km)

Felsıvadászi Diák Sport Egyesület

2011.09.24

XIII. Zemplén Kupa tájékozódási verseny

Sárospataki Elektromos Sport Egyesület

2011.09.24

Természetjárók napja, Dobogókı

MTSZ

2011.09.25

Tompa Mihály teljesítménytúra (10/20/25/35,75 km)

Vasutas Természetjáró Baráti Kör Bánréve

2011.10.15-16.

İszi megyei vezetıi értekezlet

Szövetség

2011.12.03

Mikulástúra

Szövetség
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Évnyitó túra
Január elsı szombatján került sor a borsodiak évnyitó túrájára. A megye egyesületei, szakosztályai csillagtúra keretében jutottak el az esemény találkozóhelyére, a Közép-Garadnán lévı Turista Emlékparkba .A rendezvény házigazdája a Miskolci Helyiipari TE volt, akik ismét megyei tagszervezetként fogadták
és látták vendégül a rendezvény résztvevıit. Az évnyitón elıször a most 50 éves egyesület elnöke köszöntötte
a megjelenteket, majd megkoszorúzták a Turista Emlékpark és a mellette lévı Turistapihenı és Helyiipariforrás létrehozója - Ferenczi Lajos – emlékmővét. Ezt követıen a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség
fıtitkára üdvözölte a mintegy 150 fı természetjárót, a túra résztvevıit. Röviden ismertette az elmúlt idıszak
eseményeit, az új összetételő vezetıség tevékenységét, célkitőzéseit és az új turistaév feladatait, kiemelt
programjait. Ezek sikeres végrehajtásához kérte a természetjárók összefogását, a baráti hangulatú együttmőködést, a természetbarátok aktivitását. Ennek reményében megnyitotta az új turistaidényt.
A találkozón résztvevı turisták forró citromos teával, szalonnasütéssel és némi pezsgıdurrogtatással, jó hangulatban köszöntötték egymást és az elıttük álló turista évet.

KÖSZÖNJÜK A KÖZREMŐKÖDÉST
ÉS A MEGTISZTELİ RÉSZVÉTELT!

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége ezúton is köszönetet
mond mindazon szövetségi egyesületnek,
szakosztálynak, akik szervezetünk kiemelt esemény naptárának idei elsı rendezvényén megjelentek, ezáltal is kifejezve szövetségünk egységét és egymás
iránt érzett tiszteletünket.
Köszönetet mondunk továbbá Fodor
Gyula, Kisszely-Papp Ferencné, Kalászi
István, Kovalik Mihály, Lugosi Judit,
Méder Zoltánné, Szemánné Máté Katalin
természetjáró társainknak, akik a Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület
tagjaként az évnyitó túrán résztvevık
vendéglátásában segítségünkre voltak.
Miskolc, 2011. január 08.
B.-A.-Z. Megyei Természetjáró
Szövetség elnöksége
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A „Természetvédı Mikulás”
Rendhagyó módon érkezett idén a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Természetjáró Szövetség Mikulása a természetet kedvelı gyerekek és
felnıttek örömére, hiszen ezúttal nemcsak a természetjárás szeretetére,
hanem annak legfıbb helyszínének védelmére is fel kívánta hívni a figyelmet.
A lázas készülıdés során közel 650 természetkedvelı jelentkezett, hogy
találkozhasson a természetvédı Mikulással, aki ez alkalommal segítı
Mikulástársakkal együtt érkezett, hogy ajándékait minél gyorsabban átadhassa a gyerekeknek.
Bár a Mikulás érkezését megelızı napokban kedvezıtlen volt idıjárásunk, ez
mégsem riasztott vissza több száz kicsit és nagyot a részvételtıl, akik december
4-én, reggel 9-tıl izgatottan gyülekeztek a Herman Ottó Emlékpark elıtt, hogy
aztán túravezetıik kíséretével eljuthassanak a természetvédı Mikulás Királyasztalon
berendezett házáig. Útközben az egyes megállópontokon megpihenve ismereteket szerezhettek nemcsak a
látottakról, hanem arról is, hogy mindezt hogyan ırizhetik meg az utókor számára.
A nagyobb gyerekek két hosszabb távon, szinte közel azonos létszámban vágtak neki az erdei útnak. Legnépszerőbb természetesen a kicsiknek szánt rövid túraút volt. Itt kísérı tanáraikkal és szüleikkel együtt 170en sétáltak el a 2,5 km távolságra lévı erdei házig.
Itt aztán forró tea, pogácsa és Mikuláscsomag várta a megfáradt vándorokat. A Mikulás mellett természetesen a Krampuszok sem hiányozhattak, akik jelenlétükkel tovább színesítették a rendezvényt.
A jó hangulatról zene, ének, tánc és a természetvédelemmel, természetjárással kapcsolatosan feltett kérdésekre megannyi okos választ adó lelkes gyerek gondoskodott, akik ezért természetesen külön jutalmakban
is részesültek.
Résztvevık, programszervezık és segítık mindnyájan felejthetetlen élményekkel térhettek haza, melyen
felbuzdulva jövıre is ilyen szeretettel várják majd a Mikulást.
A rendezvényen résztvevı iskolák: Bulgárföldi Általános Iskola, 21. sz. Általános Iskola, Fazekas-Istvánffy
Általános Iskola és Mővészetoktatási Intézmény, Bársony-Hunyadi Általános Iskola, Eötvös József Általános
Iskola (Sajókeresztúr), Szemere Bertalan Szakközépiskola és Kollégium, Bem József Általános Iskola, Avasi
Gimnázium, Herman Ottó Általános Iskola, Gábor Áron Mővészeti Középiskola, Széchenyi István Általános
Iskola (Tiszaújváros). Nagyobb létszámú csapatokat a Tiszaújvárosi Sport Club, a Vasutas Természetjárók
Bükki Egyesülete, a Diósgyıri Tájfutó Club tagjai alkottak, mellettük pedig részt vett több tíz egyéni családos
érdeklıdı is.
A legtöbb diákkal (ötven fıvel) résztvevı oktatási intézmény számára felajánlott különdíjat a Bulgárföldi Általános Iskola érdemelte ki. Az iskola 25 fıs csapattal három napos térítésmentes tartózkodásra
veheti majd birtokba a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Hollóházán található kulcsosházát.
A „Természetvédı Mikulás” program sikeres lebonyolításának finanszírozásában jelentıs szerepet
vállalt Miskolc Város Önkormányzata, melyet minden résztvevı nevében ezúton is köszönünk.
További támogatóink és segítıink, akik közremőködését szintén köszönjük: Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Testnevelési és Sport Intézet, Miskolc Városi Diáksport Szövetség, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Önkormányzata, Miskolci Városgazda Nonprofit Kft., Miskolc Városi Közlekedési Zrt., Ökológiai Intézet Alapítvány (Zöld Hírháló). Médiapartnereink: Miskolci Rádió, MINAP, Észak-Magyarország, Borsod Online.
A rendezvény sikeres lebonyolításában részt vett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség következı tagszervezeteinek több mint ötven természetjárója: Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete, Bernáth Bt. Természetjáró Köre, Demeter Virág
Baráti Kör, Diósgyıri Természetbarát Sport Klub, Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület, Miskolci
Helyiipari Természetbarát Egyesület, Miskolci Vasutas
Sport Club Természetjáró Szakosztály, Vasutas Természetjáró Baráti Kör-Bánréve, Vasutas Természetjárók Bükki Egyesülete.
Köszönjük a „Természetvédı Mikulás” programunkon
való részvételt valamennyi érdeklıdınknek, köszönjük
támogatóink anyagi és természetbeni segítségét, valamint a megannyi önzetlen, segítı kezet, mellyel rendezvényünket sikerrel valósíthattuk meg!
Miskolc, 2010. december 5.
6.

Bernáth Marietta
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hírek
2010. évi B.-A.-Z. megyei eredmények
Minısítések

Túramozgalmak

Érdemes természetjáró
Kollár Magdolna
Pokó József

Országos Kék Túra

Kazincbarcikai TE
Kazincbarcikai TE

Gréz János

Vannay Ilona

Rockenbauer Pál Déldunántúli Kék Túra
Arany jelvényes természetjáró
Huszár Sándor
Solczi Ágnes

Diósgyıri TSK
MVSC

Vannay Ilona

Kazincbarcikai TE

Vincze István

Tiszaújvárosi SC

Szécsy Vilma

Partizán út
Alaxa Balázs
Csikai Sándor
Ihászné Pál Judit
Kuty László

Mészáros Gyula
Novák Réka
Tóthné Hangonyi Gréta

Ezüst jelvényes természetjáró
Bartók Adrienn
Dobos Tamás
Domokos Zoltán
Fehér János
Kun Albertné
Sugár Anita (2.telj.)
Sugár Anita (3.telj.)
Szántó Emese
Szanyi Ágnes
Szőcs Sándor
Timkó Attila
Török Ildikó
Válint György

Tiszaújvárosi SC
Tiszaújvárosi SC

Kohászok Útja
Ifj. Reményi László
Szilágyi László

Kazincbarcikai TE
Tiszaújvárosi SC
Tiszaújvárosi SC
Tiszaújvárosi SC
Tiszaújvárosi SC
Bánrévei VTBK

Árvai Tamás
Viczián Zoltán

Kohász Kék
Ifj. Reményi László
Szilágyi László

Bánrévei VTBK
Bánrévei VTBK

Árvai Tamás
Viczián Zoltán

Bebek portya
Bosnyák Béla
Forgó Zoltánné
Kóti Lajosné

Kazincbarcikai TE
Bánrévei VTBK
Bánrévei VTBK

Sándor János
Varga Béla

3 vármegye 3 túrája
Bronz jelvényes természetjáró
Balatonné Horváth Krisztina
Bánrévi Tamás
Bánrévi Viktória
Bernáth Marietta
Bodnár Ferenc
Domokos Zoltán
Domonkos Ferenc
Dósa Laura
Fekete Tibor
ifj. Bacsó András
Kántor Zsoltné
Kaszás József
Kelecsényi Lászlóné
Kemény Mihály
Kerekes Gergı
Kiss Edit
Kovács Attila
Köblös László
Krajnyák Tibor
Kriston Csilla
Sajó Tamás
Szanyi Ágnes
Szemenyei Zsuzsanna
Szőcs Sándor
Szvaratkó Viktorné
Török Ildikó
Válint György
Zattler Szabolcs

Antal Ferenc
Sándor János

Tiszaújvárosi SC
Tiszaújvárosi SC
Tiszaújvárosi SC
Bernáth BT TK
Kazincbarcikai TE
Kazincbarcikai TE
Kazincbarcikai TE
Tiszaújvárosi SC
Bernáth BT TK
Bánrévei VTBK
Tiszaújvárosi SC
Tiszaújvárosi SC
Kazincbarcikai TE
Tiszaújvárosi SC
MVSC
Kazincbarcikai TE
Tiszaújvárosi SC
Kazincbarcikai TE
Kazincbarcikai TE
Kazincbarcikai TE
Kazincbarcikai TE
Bánrévei VTBK
Tiszaújvárosi SC
Bánrévei VTBK
DTSK
Bánrévei VTBK
Bánrévei VTBK
MVSC

Tóth Ferenc

A Bükk barlangjai
Bernáth Marietta

Fekete Tibor

A Bükk forrásai ( észak és dél)
Antal Ferenc

Sándor János

Bernáth Marietta
Fekete Tibor

Tóth Ferenc

A Bükk szirtjei
Solczi Ágnes
Berkı Péter

Kalászi István ( 2. teljesítés)
Vajóczki Zsolt

B.A.Z.megye teljesítménytúrázója
Andók Lajosné
Antal Ferenc
Bernáth Marietta
Bodnár Ferenc
Czeglédi Tibor
Csarnai Béla
Fekete Tibor
Jenet Barnabás
Juhászné Hangácsi Heléna
Kerekesné Szőcs Katalin

7.

Koós Tamás
Nagy Lajos
Orosz Miklós
Sándor János
Szabó Attila
Szőcs József
Takács Gabriella
Tóth Ferenc
Veres Veronika
Viczián Zoltán
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Sokan ismerjük a mondást, miszerint kétféle ember
van: a normális és a turista. A turisták között is van
azonban egy csoport, amely még a turistánál is
turistább!!!!!!! İ a túraversenyzı!

A borsodi csapatok eredményei
ORSZÁGOS TERMÉSZETJÁRÓ EGYÉNI BAJNOKSÁG 2010.
N
N
N
N
F

4.
5.
8.
9.
5.

A/A36
A/A36
A/A36
A50
A50
A60/A70
A60/A70

3.
10.
14.
4.
8.
5.
9.

Bartók Adrienn
Tóth Éva
Csarnai Béláné
Szalai Zita
Fehér János

TSC Természetjáró Szakosztály
TSC Természetjáró Szakosztály
MVSC
TSC Természetjáró Szakosztály
TSC Természetjáró Szakosztály

ORSZÁGOS TERMÉSZETJÁRÓ CSAPAT BAJNOKSÁG 2010.
Valami Tisza
Sajómenti Cunami
Kispatak
Sárospatak 50
Ugrifüles
Szıke Tisza
MVSC Öregek

TSC Természetjáró Szakosztály
TSC természetjáró Szakosztály
Sárospataki Elektromos SE
Sárospatak Elektromos SE
MVSC
TSC Természetjáró Szakosztály
MVSC

Technikai munkák teljesítése 2010. évben
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2010
évre 39,8 km turista útjelzés felújítását tervezte a
Bükkben és 12,8 km-t a Zemplénben, mindezt az
SZJA 1%-ából befolyó támogatásokra építve. Az
összesen 52,6 km útjelzésfestési munkálatokra 4
egyesülettel kötöttünk megállapodást azzal, hogy a
kivitelezési határidı 2010. június 30. A csapadékos, árvizes idıjárás, valamint az Erdészet tiltása
miatt a munkák zöme nem készült el határidıre, de
nyárra már mindenütt befejezıdtek.
Tavasszal a bánrévei turisták útjelzésfestı tábort
szerveztek a kazincbarcikai turistákat kisegítve, a
GYOT és az ÉV VIDÉKE programhoz kapcsolódva. Az Aggteleki hegységben 86 km útjelzést kellett megfesteni, melyben a Szendrıi Természetjáró
Szakosztály és a Bükki Fiatalok Természetjáró
Egyesülete is részt vett, példázva az összefogás
erejét.
Ózdi turistáink a KOHÁSZ ÚTON szerveztek teljesítménytúrát. Elıtte 41,6 km hosszban festették
meg a KOHÁSZ ÚT jelzéseit Upponytól Nógrád
megye határáig.
Július végén, felkérésre részt vettünk a Mária út
elıkészítésben, helyszínelés, nyomvonal kitőzés
voltak feladataink. Szövetségünk szakmai irányítása mellett 2010. augusztus 24.-ére elkészült az elsı szakasz festése, mint ahogy errıl honlapunkon
is beszámoltunk.

Az ıszi hónapok sem a pihenés napjai voltak. Az
ÉMÁSZ felajánlotta anyagi és fizikai támogatását
útjelzés festés vonatkozásában. Az útvonalak kijelölése, az anyagok, felszerelések összekészítése,
sablonok gyártása, az egész munka logisztikájának kidolgozása Szövetségünket terhelte. Végül
10 alapfestı és 10 színfestı brigáddal 43,7 km útjelzést festettek le az ÉMÁSZ-osok, összesen 80
fıvel egy nap alatt, október 29.-én.
Új, ún rekreációs utakkal is gyarapodott megyénk
gyalogos, kerékpáros turistaút és tanösvény hálózata, melyek a Bükki Fiatalok Természetjáró
Egyesület aktivitásának és sikeres pályázatokban
való részvételük támogatásának köszönhetıen jöhettek létre Miskolc-Tapolca és a Majális-Park környezetében.
Az általuk megfestett 73,5 km hosszal így összesen közel 300 km megújult és új jelzéső útszakasz
várja már idén a gyalogos és kerékpáros turistákat.
Köszönet érte mindazoknak, akik szabadidejüket
áldozva részt vettek ezekben a munkákban.
Végezetül pedig ne feledkezzünk meg a tavalyi
technikai munkák részeként a Bánkút melletti Bálványon lévı Petıfi kilátó részbeni felújításáról
sem, melynek során az elsı kilátószint három felületrészének teljes padlózatcseréje történt meg.
Balkányi Ferenc
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IN MEMORIAM
Gyetván Miklós, öntész, kohásztechnikus, az egykori LKM
nyugdíjas vasöntödei mővezetıje, a DVTK, majd DTSK terméGYETVÁN MIKLÓS
szetjárója, illetve túravezetıje 1976-tól.
(1935-2010)
Született: Kutasó, 1935. 04. 19., meghalt: Miskolc, 2010. 12.
14. (76. életévében)
Rendkívül aktív, sokoldalú tevékenység kifejtésével nagyon hasznos tagja volt mind az egyesület, mind a megye természetjáró társadalma számára.
1986. utolsó negyedévében vette át a megyei Szövetség Társadalmi Erdei Szolgálat (TESZ) vezetését,
Auerswald László, az MHTE aranyjelvényes túravezetıjének halála után. Egy évtizeden át látta el lelkiismeretesen és sikeresen feladatát, majd 1997. III. 1. és 2002. nyara között helyettes vezetıként is aktívan tevékenykedett. Tiszteletéül belsı használatban
megszólítása ez idıben a megyei „TESZ-apó” volt.
Közben voltak szervezeti változások:
- 1962. VII. 2. – 1991. V. 5. között Társadalmi Erdei Szolgálat (TESZ)
- 1991. V. 5. – 1998. között Természetvédelmi Szolgálat (TeSZ)
- 1998-tól megyénkben Polgári Természetır Szolgálat (PTSZ)
Az idıközben felújított források névtábláinak elkészítése is nevéhez kötıdik.
Az 1985. X. 5-én felavatott, az OKT egykori K-i végpontját jelölı emlékmő
László-tanyai emléktáblája is az İ keze-munkáját dicsérte. (amíg meg volt)
1990. februártól a megyei Szövetség technikai albizottságának tagja.1990.
VI. 13-17. között Miskolc-Tapolcán az autóskempingben megrendezett IX. Természetbarátok Országos Találkozóján a táborvezetı elsı helyetteseként ténykedett sikerrel. 1984-ben már ezüstjelvényes túravezetıként
segítette egyesülete munkáját. 1997. IX. 20-án a IX. Természetjárók Napja alkalmából Dobogókın kapta
meg a Természetjárás fejlesztéséért érdemérem bronz fokozatának MTSZ kitüntetését. Az évnyitó túrák, Népek tavasza teljesítménytúrák, Bükk-50 teljesítménytúrák fáradhatatlan vezetıje, szervezıje, segítıje volt
hosszú éveken át.
2000. V. 14-én – 1999. évi munkájának elismeréseként – vette át a megyei tisztújító közgyőlésen, a „B.-A.-Z.
Megye Természetjárásáért” plakett, jelvény és oklevél megyei kitüntetést.
2003. V. 17-én a megyei tisztújító közgyőlésen vette át a Szövetség tárgyjutalmát TESZ munkájának elismeréseként.
2004-tıl elkezdıdött egészségi állapotának romlása, így egyre kevesebbet tevékenykedett a kollektív munkában.
Temetése: a Diósgyıri temetıben 2010. XII. 17-én, pénteken 13 órakor volt, az Egyesület, a megyei Szövetség, a megyei Sporthivatal képviselıinek részvételével.
Béke hamvainak!
Miskolc, 2010. XII. 31.
Hidvégi Emil

OKT 50 jubileumi vándorlás
2010. év végén az utolsó elnökségi ülésen úgy döntött az Magyar Természetbarát Szövetség elnöksége,
hogy jubileumi vándorlást hirdet 2011-ben, és ezzel egyidejőleg egy bizottságot hozott létre az MTSZ elnökségi tagjaiból, amelyben személyesen is bekerültem. Igaz tudtuk, hogy egy kicsit késıi az ötlet a programnaptári egyeztetéshez, de az évforduló adta az ötletet.
Pár szóban az elızményekrıl:
A hazánkat átszelı "Kék" turistaút bejárását a Budapesti Lokomotív Sportegyesület természetjáró szakosztálya hirdette meg 1952-ben, majd a következı évben a Vasutas Szakszervezet természetjáró szakbizottsága
országos méretővé tette és kiadta a teljes útvonalat térképvázlat formájában is tartalmazó elsı füzetet.
Az Országos Kéktúra mozgalom további szervezését és irányítását 1961-ben vette át a Magyar Természetbarát Szövetség, így jövıre lesz 50 éve annak, hogy a szervezet felvállalta az Országos Kék Túra mozgalom
teljes körő koordinációját, a tájékoztató anyagok elkészítését, az útvonal festését, karbantartását.
Ennek emlékére a szövetség elnöksége úgy döntött, hogy 2011. június 14. és 2011. augusztus 14.
között OKT 50 elnevezéssel jubileumi vándorlást hirdet, amelynek szervezéséhez, lebonyolításhoz kéri a tagszervezetek, túravezetık segítségét, és a januári kiírást követıen várja a vándorláshoz
csatlakozni szándékozó túrázókat.
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2010. december 2-án, az MTSZ Országos Központjának új székhelyén, a Budapest, Thököly út 58-60. szám
alatt összeült az az elnökségi tagokból álló szervezıbizottság, amelynek tagjai az „Országos Kéktúra 50” elnevezéső program kidolgozását, koordinációját vállalták. Ezen az ülésen a megyénkbıl ketten vettünk részt.
A szervezıbizottság úgy döntött, hogy a jubileumi vándorlás tábornyitása a Sopronban megrendezésre kerülı Gyalogtúrázók XVIII. Országos Találkozóját követıen 2011. június 13-án 16 órakor lesz a kıszegi kempingben. Az ünnepélyes indításra másnap, 2011. június 14-én 12 órakor kerül sor az Írott-kıi kilátónál.
A kilenc hétre tervezett program - heti egy, hétköznapra esı pihenınappal - az alábbi
heti terv szerint zajlik :
Szakasz

Szakaszhatárok

Idıszakasz

Táv

Felelıs vezetı

I. szakasz
II. szakasz

Írott-kı - Sümeg
Sümeg - Nagyvázsony

Jún.13 – jún. 19.
Jún. 20 – jún. 26.

140 km
120 km

Biácsiné Éva
Mag Éva

III. szakasz
IV. szakasz

Nagyvázsony - Bodajk
Bodajk - Piliscsaba

Jún. 27 – júl. 03.
Júl. 04 – júl. 10.

110 km
130 km

Kondor Attila
Horváth Zoltán

V. szakasz
VI. szakasz
VII. szakasz
VIII. szakasz

Piliscsaba - Nógrád
Nógrád - Ágasvár
Ágasvár - Putnok
Putnok - Boldogkıváralja

Júl. 11 – júl. 17.
Júl. 18 – júl. 24.
Júl. 25 – júl. 31.
Aug.01 – aug.07.

120 km
140 km
120 km
120 km

Kovács Tamás
Gubola István
Csávás István
Zárdai István

IX. szakasz

Boldogkıváralja - Hollóháza

Aug.08 - aug.14.

120 km

Zárdai István

Mivel a bizottság úgy döntött, hogy az egyes hetek részletes menetrendjét, azaz a napi túratervet, - a terepviszonyoktól, a látnivalóktól, a szálláslehetıségektıl függıen - a szakaszokért felelıs szervezetekkel, illetve
szakemberekkel együttmőködve állítja össze, ezért ez a mi feladatunk, amit már el is kezdtünk, így összeállt
a megyei útvonalbeosztás is, és a szálláshelyek (sátorozási lehetıség fıképpen) is le lettek tárgyalva az illetékes helyi személyekkel.
2011. január 15-én 10 órakor volt az elsı bizottsági ülésünk, ahol ezt a témát elıször áttárgyaltuk, minden
megyei szakaszfelelıs és egy-két régi OKT vándorlást szervezı túravezetı jelenlétében.
A Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület részérıl az egész két hét lebonyolítását is fel tudjuk vállalni
szervezés szempontjából (hiszen már a fı részét le is szerveztük, pl. szálláshelyek), viszont a napi túravezetéshez kérnénk más egyesületektıl is segítséget, fıképp a csereháti és a zempléni szakaszokra, akár egykét napra is, hiszen ez egy egész megyét érintı rendezvény. Ezen kívül szívesen látunk minden olyan információt a napi szakaszokkal kapcsolatban, ami elég friss ahhoz, hogy még aktuális legyen (pl. látnivalókkal kapcsolatban, elérhetıséggel együtt stb.).
Zárdai István
A megyei szakasz beosztása
Dátum

Indulás helye, ideje

Cél helye

Táv/szint

2011.08.01.
2011.08.02.
2011.08.03.
2011.08.04.
2011.08.05.
2011.08.06.
2011.08.07.
2011.08.08.
2011.08.09.
2011.08.10.
2011.08.11.
2011.08.12.
2011.08.13.
2011.08.14.

Putnok, 8 óra
Zádorfalva, 8 óra
Jósvafı
Jósvafı, 8 óra
Bódvaszilas, 8 óra
Irota, 8 óra
Fancsal, 8 óra
Boldogkıváralja, 8 óra
Mogyoróska, 8 óra
Eszkála, 8 óra
Rudabányácska, 8 óra
Bózsva, 8 óra
Füzér, 8 óra
Hazautazás

Zádorfalva
Jósvafı
Pihenınap Év Vidéke találkozó
Bódvaszilas
Irota
Fancsal
Boldogkıváralja
Mogyoróska és Regéci vár
Eszkála
Rudabányácska
Bózsva
Füzér és vár
Hollóháza

18,4 km/ 375 m
17,5 km/ 470 m

10.

26,6 km/ 770 m
24,2 km/ 490 m
22,2 km/ 550 m
16,6 km/ 160 m
17,0 km/ 560 m
19,1 km/ 720 m
23,0 km/ 500 m
22,4 km/ 600 m
9+3 km/ 450 m
13,6 km/640m
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Újdonságokkal a természetjárók
a miskolci Kocsonyafesztivál „zöld szigetén”
Visszatérı kiállítóként és idén új elemekkel színesítve „zöld sátorbéli”
kínálatunkat jelenünk meg ismételten Miskolc város nagysikerő téli rendezvényén.
Standunkon ezúttal is készen állunk a természetjárás népszerősítésére
és megszerettetésére, melynek érdekében nemcsak közelgı programjaink ajánlásával, illetve tagegyesületeink, szakosztályaink legkülönfélébb túráinak, rendezvényeinek, jelvényszerzı túramozgalmainak, tanösvényeinek megismertetésével teszünk, hanem mindezt „A Kárpátok világa bakancsban” címet viselı tematikus
képanyag összeállításával is ötvözzük majd.
Az izgalmas bemutatkozás révén az érdeklıdık amellett, hogy megismerkedhetnek szőkebb pátriánk természeti értékeivel, a határon túli kapcsolatoknak köszönhetıen a Szövetség kitekintést nyújt a Kárpát-medence távolabbi környezetére
is. Így találkozhatunk pl. az aggteleki-szlovák karszt képeivel, különös tekintettel arra, hogy 2010-2011.-ben a Nemzetközi Természetbarát Szövetség (NFI) nagy hagyományokkal rendelkezı programsorozatába illeszkedıen ezen táj az
„Év vidéke” elnevezéső nemzetközi program középpontja.
Találkozzunk Miskolc múltjával és jelenével zöld szemmel is! címet viselı városismereti játékunkban érdekes nézıpontból ismerhetjük meg Miskolc természeti értékességét. A jelentkezıknek a belvárosi részen kell önállóan sétát tenniük, melynek során az egyes érintıpontok elérésével és a hozzájuk kapcsolódó kérdések megválaszolásával eleveníthetünk fel ismert és idınként elfeledett dolgokat. A kérdéseket tartalmazó ívek a Szövetség standján díjmentesen vehetık
át, melyeket megoldás után ugyanott kell leadni. A helyes megfejtık között nyeremények is kisorsolásra kerülnek, miközben teljesítést követıen a legnagyobb érték tudásunk fejlesztése.
A még aktívabb életet kedvelık figyelmébe ajánlunk egy hosszabb sétát, illetve két bükki túrát is.
Békakeresı túra a Bálvány körül címmel 2011.02.19.-én, szombaton Ómassa-Csipkés-kút-Csurgó-Tölgyes-oromGyula-forrás-Ómassa útvonalon (táv: 12 km, szint: 450 m) tartja túráját a Miskolci Vasutas Sport Club Természetjáró
Szakosztálya, Csarnai Béláné túravezetı irányításával. Találkozó Diósgyırben, a 8:15-kor induló autóbusznál. A túrán
való részvétel díjmentes, az utazási költségrıl a jelentkezık maguk gondoskodnak.
Békakeresı séta az Avason elnevezéső városi sétára 2011.02.20.-án, vasárnap kerül sor.
Találkozó a Városház téren, az Aranyszarvas Gyógyszertár elıtt 9 órakor. Az útvonal: Erzsébet tér- Jézus kútja- Avasi
templom, temetı – pincesor – Avasi kilátó – Arborétum – Kálvária domb – Népkert. A sétán való részvétel díjmentes.
Szeretettel várják az érdeklıdıket a Miskolci Vasutas Sport Club Természetjáró Szakosztályának tagjai a sétát vezetı
Karlaki Lajosné túravezetıvel.
Szintén 2011.02.20.-án vasárnap tartja a rendezvényhez kapcsolódóan túraprogramját a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete, melynek során az általuk nem oly rég létrehozott Majál rekreációs utak leghosszabb kombinációjára szeretnék a figyelmet felhívni. Találkozó: 9:00-kor Miskolcon, az 1/A-s autóbusz Felsı-Majláth-i végállomásán. Az útvonal: Felsı-Majláth - Pecér-völgy - Ostoros-tetı - Égés-tetı - Tisza-rét - Királyasztal - Lıtérkör - Majális-park - FelsıMajláth (táv: 14,3 km, szint: 294 m) Várható érkezés: 15:00 az indulás helyszínére. A túravezetık: Boronkai Tamás és
Urbán Patrik A részvétel ingyenes, a túravezetık a túra útvonalát a résztvevık felkészültségétıl függıen, és az idıjárási
körülményekhez igazodva megváltoztathatják. A túrán mindenki saját felelısségére vesz részt.
Ha fenti ajánlataink bármelyike elnyerte kedves olvasónk tetszését, akkor találkozzunk 2011.02.18-.20. között a miskolci
Kocsonyafesztivál Zöld sátrában a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség standján és a túrákon.
Bernáth Marietta

Miskolci kocsonya (recept 4 személyre)
Hozzávalók: 1 kg vegyes kocsonyahús (fej, láb, csülök, köröm, farok,
nyelv), 2 db vöröshagyma, 4 gerezd fokhagyma, 2 db sárgarépa, 2 db
petrezselyem gyökér, 20 szem egész bors, ízlés szerint só, ırölt piros
paprika.
A húsokat alaposan megtisztítjuk (ha kell, perzseljük), megmossuk és
bıven mért sós, hideg vízben feltesszük fıni. Ha felforrt a lé, leszedjük a
habját, beletesszük a megpucolt, feldarabolt zöldségeket és a borsot,
fokhagymát. Lefedve, lassú tőzön puhára fızzük. Ha kész, a húsokat
kicsontozva tányérokba adagoljuk, mindegyikhez teszünk felkarikázott
sárgarépát, majd a leszőrt levet ráöntjük. Hideg helyre tesszük, amikor
megdermedt megszórjuk a főszerpaprikával. Friss kenyérrel, ecetes
cseresznyepaprikával tálaljuk.
11.

Északi Táj
Tája
ájakon/Dióhéjban
kon/Dióhéjban
Mi történt 2010-ben ?
Sőrő év volt 2010 ! A Szövetség és a szakosztályok életét is számos esemény tarkította. Az alábbiakban ezek következnek „dióhéjban” ömlesztve a teljesség igénye nélkül !!!

nemcsak az éves programfüzetükbıl
értesülhettek az aktuális programokról,
hanem a Petró Zsolt pártoló tagnak köszönhetıen karbantartott honlapról is.

FEBUÁR 20.
Kiskörei kirándulás
2010. február 20.-án szombaton
egynapos autóbuszos túrán vehettek
részt a DTSK tagjai. Elıször a Kiskörei Vízlépcsıt tekintették meg, utána
Heves városában volt a következı
megálló a Múzeumi Kiállítóhely.

JANUÁR 2.
Évnyitó túra
A Helyiipari forrásnál, a Turista
Pantheonban, nagy elıdeink emlékhelyén 20.alkalommal került sor a hagyományos évnyitó túrára, melyen a
megye számos szakosztálya képviseltette magát. A Helyiipari Természetbarát Egyesület forró teával és meleg fogadtatással várta a túrázókat.

FEBRUÁR 17.
Vasutas turista vetélkedı
és bakancsos bál
A vetélkedı helyszíne immár hetedik
alkalommal a MÁV Tiszavas Jármőjavító Kft. tanácsterme volt. Örömmel vettük, hogy a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség is néhány év kihagyásával ismét csatlakozott a vetélkedınkhöz, így a vasutas csapatokkal együtt
helyi csapatok is összemérhették tudásukat.
A vetélkedıt a szokásos közös vacsora, majd a bakancsos bál követte, ahol
160 fı szórakozott hajnal 3 óráig

JANUÁR 9.
Értékeltek a
tiszaújvárosiak
2010. január 9-én tartotta rendes éves
közgyőlését a Tiszaújvárosi Sport Club
Természetjáró Szakosztálya. Létszámuk 18 fıvel gyarapodott, elérve év
végére a 240 fıt. Remek csapat állt
össze a szakosztály által rendezett
programok lebonyolítására.

FEBRUÁR 27.
Évzáró Diósgyırben
Február utolsó szombatján tartotta rendes éves közgyőlését a Diósgyıri Természetbarát Sport Klub. Béres Lajos
elnök elıször köszöntötte az egyesület
tagjait, majd ismertetésre került a Sport
Klub 2009. évi mőködésérıl szóló elnökségi beszámoló. Az elmúlt év folyamán 115 tervezett, és 61 egyéni túra
került levezetésre, melyen 2332 fı vett
részt, ebbıl 487 fı volt vendég.A tavalyi
év nevezetes túrái voltak az évköszöntı
túra, a húsvéti hollóházi túra, a NagyMilici Találkozó, a garadnai majális,
melynek keretében az egyesület tagjai
a diósgyıri természetjárás 80 éves évfordulóját is megünnepelhették.

FEBUÁR18-21.
Kocsonya fesztivál
Az elmúlt évekhez hasonlóan a B.-A.-Z.
Megyei Természetjáró Szövetség ismét
képviseltette magát a létszám és egyéb
adatokban is rekordokat döntı miskolci
Kocsonyafesztiválon.
A „zöld” szervezetek nagyszámú érdeklıdésének köszönhetıen idén bár kisebb területen nyílt lehetıségünk Szövetségünk és tagszervezeteink bemutatására, ettıl függetlenül érdeklıdıkben
most sem volt hiány.

FEBRUÁR 12.
MVSC évértékelés
Az 55 fıt számláló szakosztály aktív
túraévet tudhat maga mögött, mivel 210
gyalogtúra 289 túranapján, összesen
3956 km távolságot megtéve, 122450
m szintkülönbséget legyızve teljesítették programjaik célkitőzéseit. A szakosztályi tagokon kívül sokan vendégként is csatlakoztak túráikhoz, akik
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MÁRCIUS 2.
Rendkívüli Közgyőlés
Rendkívüli közgyőlést tartott
2010. március 2.-án a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség, melyre
azt követıen került sor, hogy januárban
a szervezet elnöksége úgy gondolta,
hogy megérett a helyzet a változtatásra. A végsı döntést természetesen az
Alapszabály szerint a Szövetséghez
csatlakozott 20 tagszervezet megjelent
16 képviselıje, az elnökség tagjai, a
Fegyelmi bizottság, valamint a Számvizsgáló bizottság képviselıi hozták
meg.

Északi Táj
Tája
ájakon/2010
kon/2010 dióhéjban
A küldöttek határozata alapján megüresedett az elnöki tisztség, melynek betöltésére ezt követıen új elnök választásáról döntöttek a szavazatra jogosultak.
A választók egyhangú határozathozatallal választották meg Zárdai Istvánt a B.-A.-Z. Megyei Szövetség új
elnökévé. Nem történt változás a fıtitkári poszton, melyet továbbra is
Bernáth Marietta tölt be. A közgyőlésen egy új elnökségi tag megválasztására is sor került. A meglévı elnökségi tagok - Balkányi Ferenc,
Gyurák József, Hegedős Csaba,
Makár Richárd – közé a közgyőlés
résztvevıi Kerekesné Szőcs Katalint választották még be.

MÁRCIUS 20.
Magyarország gyönyörő
Tájékozódási teljesítménytúra a ZSC
szervezésében 50 fı részvételével

ÁPRILIS 5.
Bükki források
ménytúra

teljesít-

ÁPRILIS 17.
V. Nagy-Milic Nemzetközi
Szlovák - magyar Turista
Találkozó
Szlovák és magyar turisták közel 200
fıs csoportja a korábbi évek hagyományait ırzı eseményen vehetett részt. A
útvonal Hollóháza - Bodórét-Nagy-Milic
- Szalánchuta volt.

MÁRCIUS 15.
Népek Tavasza
ménytúra

teljesít-

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére minden év március
15-én megrendezésre kerülı Népek
Tavasza Teljesítménytúra rendezıi
gárdája idén 13. alkalommal fogadta az
ünnepi megemlékezés eme sajátos
formáját választó természetjárókat.
A korábbi évekhez hasonlóan idén is
nagy népszerőségnek örvendett teljesítménytúránk. Az idıjárás olykor meglehetısen szeszélyes volt, ennek ellenére 1.562 résztvevı indult el a Bükk
hegység változatos vidékének bejárására A 10 km-es távon 351-en, a 15
km-en 891-en, a 30 km-es távon 293an, míg a futva teljesíthetı 42 km-es
etapon 27-en álltak rajthoz.
Az összlétszámból 643 gyerek a B.-A.Z. Megyei Diáksport Tanács szervezésének köszönhetıen vehetett részt a
teljesítménytúra 10 és 15 km-es szakaszain.

ÁPRILIS 24.
Szendrıi Vitézlı
teljesítménytúra
5.
alkalommal
győltek
össze
Szendrıben április utolsó hétvégéjén a
természet és a kirándulás kedvelıi.
Idén elıször 3 napos rendezvénysorozattal várták a szendrıi természetjárók
a hozzájuk látogatókat, melynek nagy
sikere is lett.

MÁJUS 8.
Esı után köpönyeg!
Bükk 50 teljesítménytúra
A Diósgyıri Természetbarát Sport Klub
2010. május 8-án megrendezésre kerülı Bükk 50, 25, 15 elnevezéső, immáron 26. alkalommal megrendezésre
kerülı teljesítménytúrája elıtti napokban lehullott sok csapadék elgondolkozásra késztetett bennünket. A célban
aztán a rendezık jól megérdemelt emléklappal, kitőzıvel jutalmazták bátor
tettünket, hogy a vészjósló híradások
ellenére nem riadtunk vissza a teljesítménytúrán való részvételtıl. A távolmaradók sajnálhatják, hisz esı után köpönyeg!

MÁJUS 21-24.
Gyalogtúrázók XVII.
Országos találkozója

ÁPRILIS 18.
DTSK –HTE túra az Imó –
és a Vöröskı forráshoz
Csodálatos látványban volt részünk a
túra során. Ajánljuk mindenkinek,aki
még nem látta!
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Mint minden év pünkösdi hosszú hétvégéjén, így idén is a Gyalogtúrázók
XVII. Országos Találkozója az országban a szervezett természetjárók legnagyobb rendezvénye. Idén ez most nem
csak egy egyszerő találkozó volt, hanem az „Év Vidéke 2010-2011” turisztikai programsorozat megnyitója is egyben, amelyben az NFI most ismét hazánk tájaira, ezúttal a Gömör-Tornai
karsztvidék területeire próbálja csalogatni az európai turisták tömegeit a
magyar és szlovák területen is zajló
programok sokaságával. Ennek a rendezvénynek most Aggtelek adott otthont az NFI, a Magyar Természetbarát
Szövetség, a Kazincbarcikai Természetbarát Egyesületet szervezésében.

Északi Táj
Tája
ájakon/2010
kon/2010 dióhéjban
dióhéjban
MÁJUS 22.
ENCIÁN KUPA tájékozódási verseny

MÁJUS 23.
KARSZT 15-25-35-50 teljesítménytúrák

JÚLIUS 27. –
AUGUSZTUS 1.
XIX. EKE Tábor

AUGUSZTUS 26-29.
Pátriánkban a 43.
Friedenswanderung

Az Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE)
XIX. alkalommal rendezte meg vándortáborát 2010. július 27. és augusztus 01. között, melynek helyszíne
Gyergyószentmiklós volt. A túrák július
28-án (szerdán) kezdıdtek és négy
napon keresztül, 20 lehetıség közül
lehetett választani. Volt itt könnyő és
nehéz, rövid és hosszú, nappali és
éjszakai, buszos, gyalogos, barlangi.
Ki-ki képessége szerint választhatott.
A találkozón szép számmal vettek
részt borsodi turisták is
Utolsó este tábortőzzel, vidám hangulatban zárták a szervezık a tábort.
Jövıre a Kolozsvári Szakosztály fogja
rendezni az EKE tábort. Készülj, ott
találkozunk!

Miskolci Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke Dr. Lange László azzal
a kéréssel kereste meg a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetséget, hogy
az általuk összeállított többnapos program részeként szereplı bükki gyalogtúrákon túravezetıi segítséget nyújtsunk.

JÚNIUS 23-27.
Országos Vasutas Természetjáró Találkozó

SZEPTEMBER 4.
Zsongó Lillafüred
Rendhagyó idıpontban került idén
megrendezésre a 12. Zsongó Lillafüred
eseménysorozat. A májusi esızések és
árvíz miatt elmaradt programokon ez
alkalommal szeptember elsı hétvégéjén vehettek részt az érdeklıdık.

Debrecenben tartották a 2010. évi Országos Vasutas Természetjáró Találkozót, ahol szép számmal vettek részt
megyénk vasutas turistái.

JÚLIUS 31.
A Bükk 900-as csúcsai
teljesítménytúra

Július 2.
Ravasz Róka tájékozódási teljesítménytúra
A derült, szélcsendes csillag és holdfényes éjszakában sokkal kellemesebben
lehetett élvezni a nyarat a szabadban,
mint négy fal közé zárva. Újításként az
eddigi egy táv helyett most három közül
választhattak a túrázók.

Július 12-16.
İrségi túra
Július hó 12-16 között Cseh Tivadar
vezetésével 8 diósgyıri turista barangolt az İrségben İriszentpéter központtal. Bejárták: Szalafıt, Pityerszert,
Keserőszert. Szentgotthárdot, Felsıszölnokot
a
hármashatárnál,
Magyarszobatfát, Gödörfalvát, Velemért
és Szentgyörgy-völgyet.

SZEPTEMBER 4.
Kirándulás a szolnoki Repüléstörténeti
Múzeumban
AUGUSZTUS 24.
A Mária út elérte
megyénket
A Márai út zarándok útként Mariacellt
és Csíksomlyót köti össze mintegy 900
km hosszon. Már eddig is több vándorlás történt zarándoklat gyanánt helyi
ismerettel rendelkezı vezetıkkel.
B.-A.-Z. megyében 2010. augusztus
24.-én kedden 11.00 órakor elkészült
az elsı útjelzés.

A diósgyıri és a helyiipari turisták a
szolnoki Repüléstörténeti Múzeumot
látogatták meg. Szolnokig az utat vasúton tették meg vámosgyörki átszállással, majd a Jászságot végigvonatozva
jutottak el Szolnokra.

SZEPTEMBER 11.
Tiszagátak teljesítménytúra
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Északi Táj
Tája
ájakon/2010
kon/2010 dióhéjban
dióhéjban
SZEPTEMBER 12.
Bakancsos Bortúra
Másodszor került megrendezésre a
Tokaji Bakancsos Bortúra .Az MVSCsek növelték a kínálatot. A könnyed
hárslevelő, a zamatos furmint és a
kedvelt szamorodni 15, 25 és 35 kmes távja mellett megjelent a nehézillatú
aszú is a maga 50 kilométerével.

SZEPTEMBER 25.
Magashegyi teljesítménytúra

SZEPTEMBER 27.
Fıforrások teljesítménytúra

Kerekesné Szőcs Katalin, Váradi Zsófia, Zárdai István segítették a csapatok
munkáját.

NOVEMBER 1.
Szellemes szép lélek tájékozódási teljesítménytúra

OKTÓBER 16.
Majál utak megnyitótúra
SZEPTEMBER 24.
Tompa Mihály emléktúra

Mi az a Majál-út? Nem kimondott turistaút. Inkább a mozgásra vágyó, ámde
kevesebb idıvel rendelkezık számára
létrehozott szabadtéri gyalogos, kerékpáros, jogging, vagy nordic-walking útvonalak. E rekreációs utak úgy lettek
kialakítva, hogy a mozogni vágyó miskolciak lakhelyükhöz közel találjanak
ösvényt, utat, zöld alagutat, ahol mozogni jó.

DECEMBER 4.
Természetvédı Mikulás
Rendhagyó módon érkezett idén a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség Mikulása a természetet
kedvelı gyerekek és felnıttek örömére,
hiszen ezúttal nemcsak a természetjárás szeretetére, hanem annak legfıbb
helyszínének védelmére is fel kívánta
hívni a figyelmet.

SZEPTEMBER 24.
Varbón járt a B.-A.-Z. megyei Természetjáró Szövetség

DECEMBER 31.
MVSC Szilveszter
Hagyományosan a Ferenc-forrásnál,
csípıs hidegben, forró –ünnepi hangulatban kb. 25-30 fıvel !

OKTÓBER 24.
Lombhullató est HTE

SZEPTEMBER 25.
XII.Zemplén Kupa tájékozódási túraverseny
Szép, kellemes ıszi napsütésben került
megrendezésre az idei verseny. A versenyt megelızı egy hetes száraz idı
jelentısen javított a kijelölt pálya terepviszonyain, amely mind a versenyzık,
mind pedig a szervezésben résztvevıknek is segítséget jelentett. A verseny központja a rudabányácskai Vörös-Kı vendégházban volt.

OKTÓBER 29.
ÉMÁSZ festés
ÉMÁSZ részrıl 80 fı vett részt a munkálatokban. Szövetségünk részérıl
Csarnai Béláné,
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Északi Táj
Tája
ájakon/A
kon/A szakaosztályok életébıl
életéb l
A Helyiipari forrástól siettünk Garadnára, ahol már
vártak bennünket, finom káposztalevessel és új évi
köszöntıvel.

2011. év elsı túrája a DTSK-val.
2011. január 1-én szombaton 9 órakor indultunk a
Majális parkból az év elsı túrájára, melyet Sütı
Menyhért vezetett.
A Herman Ottó Emlékpark kerítése mellett haladva, elhagytuk a leégett kilátót, majd kereszteztük a
lillafüredi mőutat, és meredeken kapaszkodtunk
felfelé a Bedı Albert-hegy gerincére. Már 100 méterrel vagyunk magasabban a mőútnál, alattunk a
Molnár-szikla messzire látszó keresztje.

Garadnán található a lillafüredi kisvasút végállomása, valamint Erdészeti Győjtemény, végül, de
nem utolsósorban a DTSK turista pihenıje.
Kerekesné Szőcs Katalin

Újabb megyei jelvényszerzı
túramozgalom

A MOLNÁR-SZIKLA LEGENDÁJA:
A SZINVA VÖLGYÉBEN MÉG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT IS VÍZIMALOM İRÖLT, MELYLYEL ÁTELLENBEN MAGASODIK EGY HATALMAS SZIKLAOROM.
A LEGENDA SZERINT AZ 1850-ES ÉVEKBEN A
MOLNÁR LEÁNYA BELESZERETETT APJA
MOLNÁRLEGÉNYÉBE. A SZÍVTELEN APA HALLANI SEM AKART A HÁZASSÁGRÓL, EZÉRT A
BOLDOGTALAN PÁR ÖSSZEÖLELKEZVE LEVETETTE MAGÁT A SZIKLA PEREMÉRİL. EMLÉKÜKET A FAKERESZT İRZI.

HÍRES BÜKKI RÉTEK
A túramozgalom célja:
A Bükk hegység nem csak
hatalmas
összefüggı
erdıségeirıl,
hanem
a
(jórészt emberi tevékenység
nyomán kialakult) káprázatos
virágpompájú rétjeirıl is nevezetes. Ezek megismerése és különleges növény- és állatvilágának
védelme a cél.

A kereszthez elég veszélyes, meredek, sziklás ösvény vezet.

Feladat: Az igazolófüzetben a teljesség igénye
nélkül felsorolt híres bükki rétek felkeresése egyénileg, vagy csoportosan, sorrendbeli megkötés
nélkül.
A túramozgalomnak idıbeli korlátja nincs, de érdemes a virágzási idıszakra tervezni a túrákat.
Az igazolás módja: A leginkább környezetkímélı
módon a réteknél eme jelvényszerezı mozgalomra
semmiféle jelzés nem utal.
Felkeresésük igazolására a helyszínen készült
olyan fényképeket fogadunk el a füzet megfelelı
helyére beragasztva, amelyen a túrázó és a rét jellegzetes tájrészlete is felismerhetı. Az egyértelmőség érdekében megadjuk azt a pontot is, ahonnan célszerő fotózni. Az összehasonlíthatóság
alapját képezı arcképet kérjük a megfelelı helyre
beragasztani.

Kapaszkodtunk tovább a gerincen és hamarosan a
Dolka-hegyre értünk. Balra a katonaság egykori
disznóóla, jobbra a tetın a bázisépület romjai találhatók. Innen mélyen beláthatunk a Garadnavölgybe, szemben pedig a Szent István-lápa északi oldalára.

Az igazolófüzet 400.-Ft/db+ postaköltség áron a
túramozgalmat kiíró Zöld Sportok Clubja címén (
3532
Miskolc,
Bíró
u.
10.)
vagy
kovacsagabor@gmail.com) igényelhetı.
Jutalom: A túramozgalom teljesítıi a fényképekkel
ellátott és visszaküldött igazolófüzet alapján (önköltségi ár+ postaköltség) kitőzıt kapnak.
Kovács Attila ZSC

Le-fel hullámzó úton – a Dolka gerincen – hamarosan a Lencsés nyeregben kereszteztük a zöld sáv
jelzést. Mi egyenesen haladtunk tovább a piros sáv
jelzésen, amíg ki nem értünk a bánkúti mőútra. Itt
balra át és irány a Helyiipari forrás.

Felkeresendı rétek

A Helyiipari forrásnál található a Turista Pantheon.
1984-1986 között, a Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület, Ferenczi Lajos elnök vezetésével
építette meg hazánk e páratlan (egyre bıvülı) turista emlékhelyét, mely a kiegyezés után kibontakozó magyar természetjárás nagyjainak állít emléket. A számos nagy turistaelıd nevét emléktábla
ırzi.
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Északi Táj
Tája
ájakon/Szakosztályi
kon/Szakosztályi hírek
Eredményes évet zártak a tiszaújvárosiak
Sikeresként könyvelhetik el 2010-es tevékenységüket a Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztályának tagjai, hiszen saját bevételeik mellett támogatóik pénzügyi
segítségével nemcsak mőködésük pénzügyi alapjait tudták biztosítani, hanem az utánpótlás nevelésére szánt összeget is növelni tudták.
Szabadtéri sportág lévén az idıjárás azonban sokszor átírta rendezvényeik forgatókönyvét, jó néhány programjuk megtartását törölni kellett, vagy éppen más idıpontra áthelyezni. Mindezek ellenére a szakosztály túrái továbbra is nagy érdeklıdésre tartottak
számot. A gyalogtúra szakág túráira mindig túljelentkezés volt. A tagok szívesen kapcsolódtak be a különbözı túramozgalmakba. Sokan elkezdték az Országos Kéktúra teljesítését, vagy éppen
saját jelvényszerzı túrájuk, a Bükk 900-as csúcsainak bejárását. Egyre népszerőbb teljesítménytúra szakáguk, hiszen tavaly sem maradtak el tagjaik a Téli Mátra, a Népek Tavasza, a Vitézlı, a Less Nándor teljesítménytúrákról és a sort még folytathatnánk, mivel 23 túrán több mint 200 túrázó vett részt. Külön érdem,
hogy a szendrıi Vitézlı teljesítménytúrán sikerült megszerezniük a legtöbb teljesítıt indító egyesületnek járó
vándorkupát. Az országhatáron túlra is kacsingattak a teljesítménytúrázók. Részt vettek egy erdélyi versenyen, valamint több szlovák és orosz magashegyi túrán. A legkiemelkedıbb teljesítményt a szakág vezetıje,
Nagy Lajos nyújtotta a Kaukázus és egyben Európa legmagasabb csúcsának, az 5642 m magas Elbrusznak
a meghódításával.
A szakosztály számos tagja rendszeres teljesítményének meg lett a gyümölcse, hiszen többen kiérdemelték
idén is a természetjáró minısítés különbözı fokozatait. 12 sportolónak sikerült bronz és 6 fınek pedig ezüstjelvényes minısítést szerezni.
A szakosztály által minden évben megrendezésre kerülı Bükk 900-as gyalogos, Tisza gátak gyalogos/kerékpáros és a Tiszaújvárosi Triatlon kombinált teljesítménytúrák tavaly sem maradtak el. Annak ellenére, hogy közülük kettıt zuhogó esıben kellett megtartaniuk, 178 résztvevıt vonzottak.
A túraverseny szakág versenyszezonjára is az idıjárás nyomta rá bélyegét. 12 csapatbajnoki és négy egyéni bajnoki fordulón vettek részt versenyzıik, összesen 18-an. Az év folyamán 4 arany-, 3 ezüst- és 8 bronzérmet, valamint számos helyezést sikerült szerezniük. Legjelentısebb eredmény a Szuper Kupa megnyerése volt. Az A36-os kategóriában versenyzı „Valami Tisza” nevő csapatuk az Országos Csapatbajnokságba benevezett 22 csapat között összesítésben bronzérmet szerzett, ezzel megismételte tavalyi teljesítményét. A szintén A36-os „Sajómenti Cunami” a 16. helyen végzett. A60-ban a Szıke Tiszának a 14
bajnoki csapat közül az 5. helyen sikerült zárni az évet.
Az Országos Egyéni Bajnokságba a szakosztály 3 nıi- és 1 férfi versenyzıje nevezett. A nıi mezınyben
Bartók Adrienn a negyedik, Tóth Éva az ötödik, Szalai Zita a nyolcadik helyen zárta az összesítést a 14
versenyzı közül. Fehér János az ötödik lett a 25 férfi nevezı közül.
A Hollós Kupa megrendezésére az eredetileg kitőzött idıpontban (június. 5.) a Bükkben kialakult katasztrófahelyzet miatt nem kapta meg a szakosztály az engedélyeket, ezért azt szeptember 26.-ra kellett halasztani, amely jelentıs többletmunkával járt.
A kerékpáros szakágnak is sikerült a mostoha idıjárás ellenére néhány rendezvényt megvalósítani, így a
szokottnál ugyan kisebb létszámmal, de sor került a tiszacsegei „Halászlé túrára” és az autómentes napi,
Kesznyéteni Tájvédelmi Körzetbe való kerekezésre. Sajnos a katasztrofális idıjárási helyzet miatt kellett a
júniusi Tisza-tavi vízi és kerékpáros tábor programját is 2011-re halasztani.
Az elemi erık okozta elszenvedett nehézségek ellenére azonban bizakodóan tekint a szakosztály az idei
esztendıre, hiszen gárdájában továbbra is ott lakozik a lendület, immáron új vezetıjük, Tóth Éva irányításával, aki a több éves aktív szolgálatot tevı Hegedős Csabától vette át a stafétabotot.
Ezúton is sok sikert kívánunk Évának tervei megvalósításához, Csabának pedig további kellemes
perceket szakosztálya tagjai körében.
A szerkesztık
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A Hópehely

Végül még egy érdekes történet. A japán Ukichiro
Nakaya atomfizikust 1932-ben professzorrá nevezték ki Észak-Hokkaido szigetére, de ott nem voltak
megfelelı létesítmények nukleáris vizsgálatokhoz,
ezért figyelmét a hópelyheknek szentelte. İ volt az
elsı, aki végre igazi szisztematikus vizsgálattal
rendszerezte, katalogizálta a hókristályokat. Az
adatok nagy részét az 1954-ben megjelent Természetes és mesterséges hókristályok címő gyönyörő
könyvében tették közzé.
Összegezve, arra jutott a tudomány, hogy a hópelyhek nem mások, mint vízkristályok. A felhıkben alakulnak ki hatszöglető jégkristályok formájában, és a különbözı környezeti viszonyoktól (hımérséklet, páratartalom, légmozgás stb.) függıen
vesznek fel különbözı alakot. Elıbb kinı a hat kis
ág, majd onnan a milliónyi forma. Az alkotóelemeket hat típusba lehet sorolni: tők, oszlopok, lemezek, lemezekkel fedett oszlopok, nyúlványok és
csillagok. Ezek variálódnak számtalan változatban,
ám egy közös vonása van minden hópehelynek:
az ágai hatvanfokos szöget zárnak be, sıt a fıágakból kiágazó mellékágak is ugyancsak hatvanfokos szögben ágaznak el. A fı- és a mellékágakban légüres csı látható, melyeknek a végén szintén egy légüres gömböcske figyelhetı meg, ez adja azt a csodálatos gyémántos csillogását a hókristályoknak.
Hidegben apróbbak a hópelyhek (a kristályok túl
kemények az összetapadáshoz), ám a hımérséklet emelkedésével, mivel nedvesednek, könnyebben összetapadhatnak, egyre nagyobbak lesznek.
Igencsak kánikula lehetett, amikor a Guinnessrekorder hópehely 1887. január 28-án földet ért az
amerikai Montana állambeli Fort Keogh környékén:
38 centis példány volt.

A télen esı hó sok
örömet okoz a szánkózóknak, síelıknek,
hógolyózóknak és téli
túrázóknak egyaránt.
Hatalmas hópelyhek
hullottak a napokban,
s talán bennetek is
felmerült a kérdés,
vajon mibıl jön létre
ez a fehér, jéghideg
kis pehely, hogyan nézne ki, ha felnagyítanánk!
Gondolnánk azt, hogy a havat alkotó kristályok
mikroszkopikus vizsgálatakor gyönyörő szimmetriákra lelhetünk? Foglaljuk össze, mit tudhatunk
meg róluk.
A kínaiak számokkal magyarázták a hópelyhek tulajdonságait. A legkorábbi feljegyzés talán Kr. e.
135-bıl, Han Jingtıl származik: "A növények és a
fák virágai általában ötágúak, a hó azonban... mindig hatágú alakzatokat alkot."
Századokkal késıbb, épp négyszáz éve, 1611-ben
Johannes Kepler csillagász tette fel ismét a kérdést - miért alkotnak éppen hatszöget? - és megpróbálta megfejteni a változatos hópelyhek geometriáját. Kepler A hatszöglető hópehely (Di nive
sexangula) címmel tanulmányt írt, mely az elsı tudományos hivatkozás volt a mindig szimmetrikus
hókristályokról.
Nem sokkal késıbb René Descartes matematikus
is a hópelyhekbe vetette magát, legalábbis képletesen, és a hatszöglető formák sokszorozódását
írta le.
A 17. század elején Robert Hooke angol polihisztor, már mikroszkóp alatt vizsgálta és amit látott,
azt vázlataiban örökítette meg.
A 19. században James Glaisher brit meteorológus folytatta a kutakodást a gyorsan olvadó hópihék ügyében. Egy hőtött helyiségben ülve, összefagyott ujjakkal próbálta lerajzolni a különbözı
alakzatokat. De még a szeme közelébe se emelhette, mert a teste által okozott hımérsékletváltozás is azonnal megolvasztotta a kristályokat.
Az igazi megszállott azonban az amerikai Wilson
Bentley egy amerikai farmer volt, aki élete során a
maga által kifejlesztett mikrofotográfiai úton legalább ötezer hókristály fényképet készített és
1931-ben megjelent híres mővében közzétette
azokat. Nem véletlenül kapta a hópehelyember
becenevet.

Fehér lepel alatt az ország, de mégsem ugyanabból az anyagból készült. Inkább milliárdnyi különbözı
darabból. A tudósok
állítják, hogy
nincs két egyforma hópehely. A kétkedık
persze
azonnal
rávágják: hogy
lehet ilyesmit
kijelenteni, amikor senki sem hasonlította még öszsze az összes hókristályt.
Fagyálló túratársaim! Ki a szabadba! Elıttünk
a lehetıség.
Garadnay S.
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Szénsapkás madarunk
Ezen a télen is alkalmam nyílik nemcsak túráim során, de lakásomból is a madarak
megfigyelésére. Ablakom közelében madáretetıt tettünk ki, amire naponta
rendszeresen jönnek a téli vendégek. Amikor mindent hó borít, fıleg a
fagyos téli reggeleken és a déli órákban nagy a sürgés-forgás az etetı
körül. Itt mindenféle magvak, tört dió és disznóháj várja a kosztosokat. A
menü láthatóan ízlik a vendégeknek. Ám a dió rendre eltőnik, nem
gyızöm naponta pótolni. Eleinte nem értettem a dolgot, gyanakodtam
szarkára, rigóra, még varjúra is. Ezért lesbe álltam, hogy utána járjak a
rejtélynek. Mondanom sem kell, leggyakoribb vendégem egy színpompás kis
madár. Szénfekete fején kétoldalt nagy fehér arcfolt világít. Citromsárga
mellényét fekete sáv választja szét, mely a hím példányokon valamivel vastagabb. A hátoldala zöldessárga,
szárnyán szélesebb fehér sávval. Ezen ismertetıjegyek alapján könnyen felismerhetık, leggyakoribb látogatóim a széncinegék. Szinte sorban állnak az etetı elıtt. A bizalmatlanabb csak rövid idıt tölt az etetın, ám a
bátrabbja egyre otthonosabban mozog. Nem repülnek el pár szem mag felszedésével, hanem a kiszórt eleségbıl válogatva helyben csipegetnek. De nicsak! Mások gyorsan a csırükbe fognak egy fél diót és huss, a
közeli fa ágai között landolnak. Itt lábával leszorítva a dióhéjat, ügyesen kiszedik annak tartalmát. Ezzel
megoldódott a rejtély, s egy érdekes felismerés. A cinke azon kevés madárhoz tartozik, amelyek a lábukat is
használják a táplálkozáshoz.
S miért mondom el ezen élményeimet? Mert a szinte mindenki által ismert madarunkat, a széncinegét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 2011-ben az év madarának választotta.
Színes megjelenése, kellemesen hangzó éneke miatt a legkedveltebb madárfajok közé tartozik. A könnyen
felismerhetı kicsiny énekesmadár hazánkban védett. Eszmei értéke tízezer forint. Nem vándorol, de ebben
a hideg évszakban gyakran kóborol táplálékkeresés közben. Ekkortájt
akár más madarakkal (pl. kékcinke, ıszapó) társulva, kis csapatokban kuZelk Zoltán: Két cinke
tat élelem után. Télen fıképp az olajos magvakat fogyasztja. Ekkor a
Tavaly télen két cinke,
kemény fagyok idején gondoskodásra szorul.
széncinke és kék cinke
Ám ha végéhez közeledik a tél, ha nem is látjuk, de felcsendülı jellegze- mind a kettı szép cinke tes ’nyitni-kék’ dala, melyet szinte mindenki hallott, ismer. A tavasz hírnöszállt az ablakomba.
kének kiemelt szerepe van a növényvédelemben. Innentıl étlapjukon fıleg rovarok, különféle ízeltlábúak: szöcskék, pókok, poloskák, és hernyók
Egyik fején szénsapka,
szerepelnek. Hasznuk vitathatatlan. A cinkék akrobatikusan repkednek
másik fején kék sapka,
az ágak között, amikor rovarok után kutatva a fákat és bokrokat kutatják.
így ültek az ablakba A nagyobb vagy keményebb falatokat karmos lábukkal a fákhoz szorítják,
de örültem nékik!
erıs, hegyes csırükkel feldarabolják és lenyelik (akár a fákból is kiszedik
a hernyókat, petéket). Erdıkben, parkokban, kertekben, faodúkban fészKaptak diót, tökmagot,
mind a kettı jóllakott.
kel, de szereti a mesterségek odúkat is. Fészküket természetes anyaAzt se mondták, jó napot,
gokból, mohából, szırbıl és tollból építik. A tojó áprilistól júniusig költi ki
s máris elrepültek.
8–12 tojását. De akár kétszer is költhet. A három hétig tartó fiókaetetés
során több tízezer rovar, pók, hernyó és más kártevı alkotja étrendjét.
Január és február
Bizonyára hallottad már, ahogyan erdıkben, bozótosokban, parkokban
éhes télen a madár,
felcsendül tavaszköszöntı csengı hangja. Talán felismered a „nyitni-kék”,
mindennap eljöttek már
majd késıbb a „tí-csı” kiáltásairól a szép, színes tollú, apró madarat, a
ebédelni hozzám.
cinegét, vagy ahogy sokan nevezik, a cinkét. Állandó madarunk, így segíthetünk neki faodúk, télen madáretetı kirakásával.
Megvan még az ablakom,
Ha madáretetıt készítesz a számára, a te kertedbe is beköltözik. Énekévan dióm és van magom,
vel és rovarpusztító szorgalmával meghálálja, ha élelmet adsz neki a téli
jövıre is kirakom visszavárom
ıket!
hónapokban. Ha jobban megismered ıket, biztosan te is barátja leszel e
kedves kis madaraknak, az év madarának, a széncinegének!
-Garadnay19.
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Tiszafa az év fája 2011. évben
A

NyugatMagyarországi
Egyetem szakemberei
úgy
döntöttek, hogy
2011-ben a tiszafa legyen az
év fája, ezzel is
elısegítve az ısi
élıhelyek hatékonyabb megırzését.
Nyelvészeti tekintetben sok vitát váltott ki a faj magyar nevének eredete.
Már egy 1250-ben kelt oklevél említi " Tyzafa" késıbb"
Thysafa", majd "tizafa" néven, Erdélyben pedig tiszafa,
tiszafenyı és ternyıfa megnevezése is ismeretes volt. Tévesen terjedt el az a vélemény, hogy a Tisza folyóról kapta a
nevét, még ha közös szótırıl erednek is. További magyar
társneve: méregfa, ördögfa, csapfa, halálfa. Ezek a régóta
ismert mérgezı hatására utalnak. Fásszárú növényünk a párás klímájú, üde termıhelyeket szereti, elsısorban meszes
alapkızeten (pl. mészkövön és dolomiton). Tipikusan árnytőrı fafaj, de teljes megvilágításban is megél, ilyenkor viszont
gyorsabban nı.
Természetes elıfordulásai bükkösökben, árnyas sziklaerdıkben és szurdokerdıkben vannak, de ma már általában csak
az ember és a vad számára nehezen megközelíthetı árnyas,
meredek lejtıkön, sziklás oldalakon találhatunk rá. 10-12 méterre is megnı, de egykoron 15-30 méteres egyedei sem voltak ritkák. A történelmi Magyarország területén élı legtermetesebb képviselıjének átmérıje tıben 120 centiméter volt,
ennek tuskóját az 1885. évi budapesti kiállításon be is mutatták. Életkora meghaladja az 1000 évet is, bár az ilyen példányok egy része több törzs összenövésébıl keletkezett.
A tiszafa kérge a platánokéhoz hasonlóan vékony, szabálytalan foltokban válik le, amelyek szürkés-vagy vörösesbarna
színőek. Tipikusan kétlaki faj, azaz külön-külön egyeden nyílnak a porzós és a termıs virágai, ezért csak a nıivarú egyedein látjuk ısszel a piros magköpenyes magokat.
Magját madarak és kisemlısök terjesztik. A piros magköpeny
kivételével a növény valamennyi része (még a főrészpora és
a pollenje is) taxin nevő alkaloidot tartalmaz, amely az ember
és a páratlan ujjú patások (különösen a lovak) szervezetébe
kerülve halálos mérgezést okozhat. Ugyanakkor a páros ujjú
patások (pl, az ız és a szarvas) különösebb mérgezési tünetek nélkül hántják e faj törzsét, rágják hajtását. A kivonatából
elıállított taxol az utóbbi évtizedben vált fontossá a rákos betegségek elleni küzdelemben.
A tiszafa faanyaga rendkívül kemény, sőrő szövető és nehéz,
de ennek ellenére rugalmas. Évgyőrői általában hullámosan
futnak, viszont hiányoznak a fenyıkre jellemzı gyantajáratok.
Évezredeken át, egészen a XVII. század elejéig az íjak és a
számszeríjak készítésének egyik legfontosabb alapanyaga
volt. A nyitvatermıkre ugyan kevésbé jellemzı a jó regenerálódó képesség. Hazánkban a tiszafának már csak két ıshonos elıfordulásáról tudunk. Az egyik a Bükk hegységben
Ómassa és Lillafüred fölött van, ahol a sziklás részeken
mindössze néhány példány él.
20.

2011
az Erdık Nemzetközi Éve
Az idei év az Erdık Nemzetközi Éve lett az ENSZ Erdıfórum javaslatára. Ennek a kiemelt figyelemnek a célja, hogy globális méretekre
fokozzák a bolygó törékeny erdıkészletének, erdıvagyonának, halaszthatatlan védelemét sürgetı, tudatos
odafigyelést.
Az ENSZ témaválasztása idıszerő,
az Erdık Nemzetközi Éve
(International Year of Forests)
az eddigi pozitív eredményeket nagyobb nyilvánosságra hozhatja, ami
tovább ösztönözhet mindenkit a fák
ültetésére. A program fontos mondanivalója, hogy a fenntartható erdıgazdálkodási formákat terjessze.
Az ENSZ 2008-ban indított "Ültess a
Bolygóért - Milliárd Fa Kampánya" keretében üzleti vállalkozások, civil és
oktatási intézmények, valamint magánszemélyek tehetnek ígéretet fák
ültetésére. A különösnek mondható
akció azonban nagy siker lett, az ígéreteket ugyanis tettek váltották fel.
Alig negyed év alatt 3 milliárd fa elültetésére érkezett "ígéret". Az összefogásban eddig közel 200 ország
vesz részt, többek között Magyarország is, ahol 2008-ban 100.000 facsemete ültetésére érkezett ígéret, és
amit a Bükki Nemzeti Park területén
történt telepítésekkel be is tartottunk.
Az ENSZ-kampány egyik célja, hogy
a Föld minden emberére jusson legalább egy ültetett fa, ami nagy szerencsére megvalósulni látszik.

Mindenkinek ajánljuk, hogy
keressen otthonához közeli faiskolát, pár száz forintért vegyen egy ıshonos facsemetét
és ültesse el a kertjében, udvarában, vagy egy elhanyagolt közterületen.

Északi Tájakon/
Tájakon/Ajánlatok
ájakon/Ajánlatok
Megyei tagszervezeteink és a Szövetség ajánlatai
JÁTÉKOS SZELLEMI VETÉLKEDİ
2011. FEBUÁR 26.

TURISTA BAKANCSOSBÁL
2011. FEBRUÁR 26

Játékos szellemi vetélkedıt hirdet az országos
vasutas és a B.-A.-Z. megyei természetjáró szakosztályok, valamint a TKM tagszervezetek részére.

A népszerő és hagyományos rendezvény, immár 16. alkalommal kerül megrendezésre.
Szeretnénk, ha ezen a zenés és táncos rendezvényünkön minél többen együtt szórakozhatnánk, illetve bulizhatnánk.
Program:
19.00 órától hajnali 3.00 óráig bakancsos bál, táncverseny, mősor, tánc, meglepetések, tombola.
Helyszíne:Miskolc TS Hungaria Kft. Tanácsterme.
Zene:élızene: Csetényi Gábor gitár, ének
Büfé: nincs! batyus bál!
Tagjaink részére a belépés a tavalyi árakat alkalmazva
500 Ft.
A belépı tartalmaz egy minimális alapszolgáltatást. (pogácsa, ásványvíz,). Aki nem igazolt egyesületi tag, vagy
más tagszervezet tagja, illetve vendég, a belépı elıvételben személyenként 1.000.- Ft, helyszínen váltva
1.500.- Ft.
A bálban büfé nem üzemel! Mindenki hozzon magával
az általa elfogyasztásra szánt ételt, italt. A rendezvény
batyus bál jelleggel mőködik.

A vetélkedı ideje: 2011. február 26. (szombat) 13.00
óra.
A vetélkedı helye:TS Hungária Kft. Tanács terme.
(volt MÁV Jármőjavító)
(Megközelítése: Tiszai Pu. aluljáró végérıl)
A vetélkedı témája: Turisztikával és a természetjárással, illetve általános mőveltséggel kapcsolatos ismeretek.
A vetélkedı lexikális tudást nem igényel, tesztlapok
és ügyességi feladatok megoldása útján történik. (Segédeszközök használata engedélyezett!)
A vetélkedı díjazása: I. – III. helyezett csapatok tagjai tárgyjutalmat, az I. - VI. helyezett csapatok oklevelet kapnak.
Szakosztályonként, illetve egyesületenként több csapat is nevezhet. Egy csapat létszáma minimum 2 fı,
maximum 5 fı lehet.
Nevezni lehet: A kitöltött jelentkezési lap határidıre
történı megküldésével és a nevezési díj határidıre
történı befizetésével.
Jó felkészülést, eredményes versenyzést kívánnak
A szervezık
XIV. NÉPEK TAVASZA TELJESÍTMÉNYTÚRA.
2011. március 15.-én rendezi a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség az elmúlt évekhez hasonlóan, négy
különbözı távon.
További részletek késıbb a www.eszaktura.hu-n.

A belépıjegyek az alábbi telefonszámon, illetve e-mail
címen igényelhetık:
 30/425-1324 (mobil)  www.kokoek@t-online.hu email
A rendezvénnyel kapcsolatos részletesebb információval az egyesület vezetıségi tagja, Kovács László szolgál, a fenti telefonszámon, illetve e-mail-ben.
Kérjük, ismeretségi körödben népszerősítsd programunkat, várjuk jelentkezésedet. A terem mérete korlátozott, ezért elızetes asztalfoglalás szükséges.

VI. SZLOVÁK-MAGYAR NEMZETKÖZI
TERMÉSZETJÁRÓ TALÁLKOZÓ
2011.április 16.Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség és a Szlovákiai Turista
Klub,magyar–szlovák Nemzetközi Turista Találkozót
szervez a Nagy-Milicre.

CARTOGRAPHIA KUPA 2011
A Cartographia Kupa 2011 célja a teljesítménytúrázás népszerősítése, hazánk természeti szépségeinek megismertetése, a térképhasználat megkedveltetése.
A túrasorozat kiírója: Cartographia Kft. Koordinátor:Tipográfia Testedzı Egyesület
A Cartographia Kft, a magyar turistatérkép kiadás legnagyobb múltú vállalkozása szeretné a turisták figyelmét felhívni a
nyomtatott térképekre, melyhez a budapesti Tipográfia TE Természetbarát Szakosztályát választotta partnernek.
A túramozgalom 2011-ben második alkalommal 20 teljesítménytúra és az OKT 50 (Országos Kéktúra-vándorlás) 2 tetszıleges túranapjának bevonásával kerül megrendezésre. A tervek szerint hagyományteremtı jelleggel a következı
években is hasonló elven, de más-más tájegységek más-más túrái kínálják a teljesítés lehetıségét.
A teljesítés feltétele: Hazánk 20 kiválasztott teljesítménytúrájából és az OKT 50 turistavándorlás 2 túranapjából legalább
8 – 1997. január 1-je után született gyermek esetén 6 – túra valamelyik távjának igazolt teljesítése.
A kupa honlapja: www.cartographia.hu/cartographiakupa A kupa levélcíme: 1590 Budapest Pf. 80.
E-mail:cartographia.kupa@cartographia.hu
A Cartographia Kupával kapcsolatban információt ad: Máté István (Tipográfia TE)
E-mail: mate.istvan1@chello.hu
Telefon: (+36 20)913-3899
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Régi írások közt böngészgve….
A RÉGI BORSODI TURISTA ÚJSÁGOT LAPOZGATVA BUKKANTAM ERRE AZ ÍRÁSRA. MA IS
FRISS ÉS LENDÜLETES, MINTHA NEM TELT
VOLNA EL TÖBB MINT NEGVEN ÉV!

EGY DÉLUTÁN A VÁRHEGYEN
A régmúlt dicsıséges, majd vigasztalan napjai idézıdnek fel gondolataimban, amikor a sajónémeti várhegyrıl
szemlélem a mozgalmas tájat Ózdtól Putnokig. A Sajó
csillogó selyme osztja ketté az elıttem elterülı síkságot,
ahol testvéri öleléssel várja a Hangony érkezését, hogy
egyesülve, beszédes csobogással folytassák útjukat az
Aszó alatt.
A távolban Ózd kéményeinek füstpalástja borul ködös
terhével a kéklı hegyhátakra. A gyár kéményeinek népesedı családja teszi mozgalmassá, elevenné a
Hangony folyásának alsó szakaszát.
Valamikor az ıskor, majd a népvándorlás népeinek
kunyhói, telepei tarkították a centeri völgyben a Hangony
partjait, s a környezı dombok teraszait. E vándornépek
verejtékével emelkedtek a magaslatokon Kıalja tetı,
Vasvár és Sajónémeti menedéket adó védelmi helyei,
földvárai. Sáncok, gátak mögé rejtették hatalmat, vagyont jelentı fémkincseiket a bronz- vas –és népvándorlás korának népei, s kerestek oltalmat védı győrőjében
veszély idején a törzs asszonyai, gyermekei, állatai.
A badeni, halstadti kultúra és a császárkor népeinek
edényei, fegyverei, ékszerei láttak napvilágot Ózd, Center , Sajónémeti, Sajópüspöki dombjain, lankás területein. Ember alakú urnák kerületek elı a centeri állomás
közelében, az országút árkának rézsüjébıl.
İstelepek hosszú sora vonult végig a várkonyi és centeri sík területeken és az oldalsó völgyekben. A kikerült
gazdag leletanyag tette színessé régészeti leleteink tárházait. Vasmíves kelta kotinuszok, földmívelı szlávok
telepedtek le a késı vaskor és népvándorlás századaiban Ózd környékére és a centeri völgybe. A kövér fő,
erdık, mezık vadjai, folyók halai kedveltté tették a területeket a letelepedésre.
Amikor a népvándorlás viharai lecsillapodtak, utolsó hullámként megjelentek a területen Huba, Kadosa, Szoárd
vezérek lovasai, a pásztı völgyön átjutva, a Hangony
partjain legeltetve barmaikat érkeztek Sajónémetihez. A
Sajó gázlóit itt lábalták át a nemzetség tagjai, hogy folytassák útjukat a Sajó, majd a Rima mentén és a Balog
völgyén. Manapság is kedvelt átkelıhely apadás idején
Hét község felé a Sajónak a Várhegy alatti szakasza.
A hagyomány szerint itt kelt át a Sajón IV. Béla maroknyi
kíséretével, nyomában az üldözı tatárok. Innen indult
tovább az Ózdi Cipó mellett, Járdánházán át a vajdavári
rejtekhelyig.
A sajónémeti vár huszita ırségének felszámolása után a
Várhegy nyugati teraszán, a mai temetı területén pompáztak a kertkedvelı Mátyáskirály „Tündérkertjének” virágai és terjeszkedett a „Palotakert” az Aszó-völgy kapujáig.
A Sajó régi holtágai öleli körül a sajónémeti Básháza dőlıt, amely a hagyomány szerint a törököknek volt a táborhelye.

Az ugartörı szláv eke barázdái nyomán a honfoglaló
magyarok legelıin most az új világ gépei szelik a
Hangony és a Sajó termékeny lapályait.
Elmúlt idık emlékével indulok a Várhegy gyalogösvényén lefelé a pincék során a vasúti megállóhoz A vonat
ablakából intek búcsút a ködbeveszı sajónémeti domboknak.
Dr. Faggyas István
Ózd 1966

EZT PEDIG ÉN KÖVETTEM EL! VALAMIVEL KÉSİBB, DE MÁR ANNAK IS TÍZ ÉVE .

HETEFEJÉRCSE
Félfüllel „nézed” a híradót. Jön az árvíz. Hát jön. Figyeled te az eseményeket már napok óta, de valahogy igazán nem érintett meg a dolog. Bár a hírek közt a gondolataidban elsı helyen szerepel és érdekel is, de hát rengeteg az információ, nem tudsz mindenre odafigyelni.
Egyszer csak megüti a füledet egy szó:
Hetefejércse.
Innentıl fogva személyessé válik a dolog. Hogyisne jutna eszedbe a Móricz túra, amikor elıször vettél részt
igazi sátras túrán, amit végül is, minden elızetes aggodalmad ellenére azóta is meghatározó élményeid közé
sorolsz.
Hetefejércse.
Milyen nehéz megtanulni és kimondani, de azóta is emlegetjük. Bár nem tartozott a túra útvonalához, „valahogy
„mégis odakeveredtünk. Eldugott világvégi falucska,
ahová a busz is csak egyszer jár naponta. Az egyik porta elıtt gyönyörően nyírott gyep, és természetes, hogy a
háziak megengedik, hogy rátelepedjünk. Sıt plédet kapunk, üdítıt, hagymát és kaprot a kertbıl. Cserébe csupán beszélgetni kell az asszonnyal. Olyan kevés errefelé
az idegen. İ meg nagyon szeret beszélni. Kitárgyaljuk
az élet nehézségeit, az élhetetlen szomszédot, aki olyan
szegény, hogy a rengeteg gyerek mellé még egy rendes
tehene sincs, csak kecskéje. Végig hallgatjuk a városba
szakadt gyerekeket, a sajnálkozást rajtunk (szegényeknek nem muszáj mégis gyalogolnak), bezsebeljük a bogarasaknak kijáró jóindulatot. Jókedvően megyünk tovább és cseppet sem bánjuk már, hogy eltévedtünk. Ha
jó felé megyünk kimaradt volna
Hetefejércse.
Néha mikor nosztalgiázunk hirtelen nem jut eszünkbe a
falu neve és összenevetünk. Emlékeztek a kis gidákra,
meg hogy alig akarták elhinni, hogy nekünk csak egy kis
kapor kellene a kertbıl? Most meg itt ez a híradó. Árvíz
van. Ki kell telepíteni a falut. Most már „figyelem” a híradást, elszorul a szívem. Mi lehet az ismerıseinkkel?
Remélem minden rendben, nem mossa el az árvíz a
kedves kis falut, a szép emlékeket. Megmarad nekünk
HETEFEJÉRCSE.
Bartók Julianna
Miskolc, 2001. március 8.

22.

Északi Tájakon
Tájakon/
ájakon/Események fotókon
fotókon

2010. DECEMBER 26. MVSC TÚRA

2010.DECEMBER 31. MVSC SZILVESZTER

2010 DECEMBER 4.TERMÉSZETVÉDİ MIKULÁS

2011. JANUÁR 8. ÉVADNYITÓ TÚRA

2011. JANUÁR 16. HÓTAPOSÓ TÚRA MVSC

2011.JANUÁR 16. MHTE TÚRA

2011.JANUÁR 23. A BÜKK BARLANGJAI MHTE-MVSC

2011.JANUÁR 23.DTSK TÚRA
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Élményekben gazdag túrázást kívánunk!
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