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Májusi köszöntı 

Köszöntünk május ! 
 

Te vagy az Ígéret hava (ősi magyar 
néven) az év ötödik hónapja (a Ger-
gely-naptárban), a Zöldönös hava ( a 
nyelvújítók szerint), Maia Maiestas ősi 
termékenység istennő(a római mitoló-
giában.), Pünkösd hava ( a népi kalen-
dáriumban) és az  Ikrek hava ( a csil-
lagjegyek szerint) 
Nagyon örülünk Neked. Lenne egy ké-
résünk ! Hozz egyenletes kellemes me-
leget, ne a bolond összevisszaságot, 
mint elődöd.  
 

Legyél kiszámítható ! Ne kelljen négy 
évszakra csomagolni ha elmegyünk va-
lahová . Ne kelljen egyszerre sapkát, 
meleg nadrágot , kesztyűt és lenge 
blúzokat is vinni az esőkabát mellé. 
Persze nem baj, ha meleg esőből a 
nyakunkba is jut, mert kell az áztató a 
földnek, hisz aranyat ér. 
 

S bocsásd meg most is a régtől bocsá-
natost, mert nem magunkért tesszük, - 
a május éji orgonalopásokat. Hisz má-
jusról, a szerelemről szól a legtöbb dal. 
 

Adj nekünk vidám majálist, gyerekeink-
nek megható ballagást. Adj nékünk kö-
rülölelt anyákat. És ha lehet adj nekünk 
önmegtartóztató fagyosszenteket. 
 

Mindennapra egy verset és sok szép 
májusi túrát mindenkinek ! 
 

ÉS MÉG VALAMI ! SZAVAZZATOK A 
2013. ÉV MADARÁRA !!!!! 

Bartók Julianna 
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XV. Népek Tavasza Természetjáró Fesztivál 
Előzmények 
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 15 éve minden alkalommal március 15-én rendezi meg Népek 
Tavasza elnevezésű teljesítménytúráját.  
Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő szabadidősport esemény sokszínűsége miatt ezúttal Népek 
Tavasza Természetjáró Fesztivál néven került kiírásra, melynek sikeres megvalósítását nagymérték-
ben elősegítette a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Magyar Olimpiai Bizott  ság támogatása, amit a 
Magyar Természetbarát Szövetség, mint vezető partner nyert el 2011-ben, MOB-KJSZE-11/017 számon a 
Nemzeti Szabadidősport Szövetség pályázatkezelő szervhez benyújtott sikeres pályázati munkája révén.  
 
A Természetjáró Fesztivál eredményességét természetesen nagymértékben segítette  a B.-A.-Z. Megyei 
Természetjáró Szövetség 15 éves rendezői tapasztalata, valamint a Szövetség több tagegyesületének térí-
tésmentes munkája és számos együttműködő partner, mint pl. a  B.-A.-Z. Megyei Diáksport Tanács, Miskolc 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat, Miskolc-
Diósgyőr Polgárőrség, Miskolci Városgazda Nonprofit Kft., Miskolc Városi Közleke-
dési Zrt., médiapartnerek, (Miskolci Rádió, RTL Klub, Miskolci Napló), miskolci 
sportüzletek (Mountex Kft., Intersport Kft., Mormota Kft., Nomád Sportbolt, 
DECATHLON Áruház, HERVIS Sportüzlet) és elektronikus levelezőrendszerek mű-
ködtetői (Szikra Alapítvány, Zöld Kapcsolat Egyesület-Zöld Hírháló), Teljesítménytú-
rázók Társasága. 
 
Előkészítő munkák 
 

a./ Technikai munkák, engedélykérések 
A Népek Tavasza Természetjáró Fesztivál újdonsága idén nemcsak az elnevezésé-
ben rejlett, hanem új rajt-cél helyszín és felújított jelzésű turistaútvonalak is várták a 
résztvevőket, hiszen az elmúlt évek tapasztalata és a nagyszámú érdeklődőnek köszönhetően a rendezvény 
kinőtte a korábban megszokott Miskolc, Majális-parki versenyközpontját.  
1,5 km-rel távolabb kellett helyezni a rajt-célállomást, melynek új otthona a Királyasztal déli területrésze lett. 
A területet külön kérelmünknek alapján Miskolc város Polgármestere közterület használati díj megfizetés 
elengedése mellett bocsájtotta rendelkezésünkre. Az irányító központ a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. 
faház épülete lett, míg a versenyzők indítását-érkeztetését az épület előtti több száz négyzetméteres terüle-
ten a Megyei Természetjáró Szövetség már rendelkezésre álló meglévő sátrai, illetve a pályázati elszámolás 
önrészében feltüntetett, új beszerzésű további 2 db 6x3m-es sátor biztosította.  
Szövetségünk korábbi évekről meglévő technikai adottságait (műanyag asztalok, székek, molinók, stb.) a B.-
A.-Z. Megyei Önkormányzat támogatta további 20 db ún. sörpad asztal és lóca térítésmentes biztosításával. 
A program megtartásához szükséges valamennyi érintett hatóságtól történő engedély kérése idejében meg-
történt, melyek a fesztivál időpontjában rendelkezésre álltak: 

• Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 
• ÉSZAKERDŐ Zrt., 
• Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. 

A rendezvény létszámára tekintettel értesítettük továbbá a Miskolci Rendőrkapitányságot is. 
b./ Forgalmi előkészületek 
Előzetes felmérést készítettünk a parkolási lehetőségek meghatározására (területek számának, befogadó 
kapacitásának meghatározása).  
Nagy hangsúlyt fektettünk a tömegközlekedési eszközzel érkezőkre, melynek érdekében egyeztető tárgya-
lásokat folytattunk a Miskolc Városi Közlekedési Zrt.-vel. A társaság támogatásának köszönhetően a külön-
járati autóbuszokkal érkező résztvevők autóbuszai részére a Majális-parki buszvégállomásnál térítésmentes 
parkolási lehetőség állt rendelkezésre. 
A forgalom irányítására, a közrend fenntartására a rendezvény teljes időtartama alatt a Diósgyőri Polgárőr-
séget kértük fel. 12 fő részvételével szintén térítésmentesen biztosították szolgálatukat. 
c./ Kommunikációs előkészületek 
A rendezvény nagyszámú résztvevőjének biztosítása érdekében minél szélesebb körben vontuk be a külön-
böző propaganda felületeket, kommunikációs és kapcsolati csatornákat. Így pl.  

• Jeleztük a B.-A.-Z. Megyei Diáksport Tanács részére, hogy az általános és középiskolák idejében 
belevehessék éves esemény naptárukba.  

• Megjelent a B.-A.-Z. Megyei Sportszövetségek képviselete honlapján. (www.borsodsport.hu) 
• Megjelentettük a Teljesítménytúrázók Társasága honlapján. (www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu) 

2012. február 17-én részt vettünk a Zöld Kapcsolat Egyesület Zöld Sajtóreggeli programján, ahol a 
helyi média képviselői (pl. Miskolci Napló, Európa Rádió, stb.) képviselői kaphattak rendezvényünk-
ről tájékoztatást. 
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• Megjelentettük szövetségünk honlapján. (www.eszaktura.hu) 
• Levelező rendszereket működtető szervezetekhez is eljuttattuk programunkat. (pl. Szikra Alapít-

vány, Zöld Hírháló) 
• Szórólapjaink megjelentek Miskolc város valamennyi nagyobb sportüzletében. 

A kommunikáció teljes időtartama alatt hirdettük, hogy 
• „ A rendezvény a MOB támogatásával valósult meg.”, ill. 
• „ A rendezvényt a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatta.” 

A kommunikációs munkában természetesen nagy segítséget nyújtott a Magyar Természetbarát Szövet-
ség, mint vezető partner is. 
d./ Adminisztráció, verseny résztvevők díjazásának, ellátás előkészületi feladatai 
A fesztivál központi programját jelentő teljesítménytúra lebonyolításához szükséges nevezési lapok, rajt-
lapok, pénzügyi összesítő lapok, célidő nyomtatványok, stb. előállítását szintén a kapott támogatásból 
valósítottuk meg. A verseny díjazásához szükséges kitűző alapanyag nagyobb részét szintén a támoga-
tásból, míg a különbözetet az önrész terhére számoltuk el. Saját kivitelezésben, egyik tagszervezetünk 
térítésmentes hozzájárulása révén került legyártásra a teljes mennyiség, 112.000 Ft megtakarítást ered-
ményezve ezáltal. Az emléklapok egy része tavalyi készletünkből rendelkezésre állt, így a szükséges 
2000 db különbözet megrendelésére került sor. A 42 km-es távon indulók részére emblémázott pólókat is 
készíttettünk.  
e./ Humán-erőforrás szükséglet 
A 15 éves rendezői múlt alapján a program megvalósításában évek óta tagszervezeteink gyakorlott túra-
társai működnek közre. Az egyesületek felkérésére ez alkalommal is már januárban sor került, a végleges 
létszám összeállítására, a feladatok elosztására (indítás, érkeztetés, ellenőrző pontok, ellátást biztosító 
személyzet) pedig február második felében. 
A rendezés munkáit összesen 147 fő segítette, akik egyesületenként név szerint felsorolva beszámolónk 
4. sz. mellékletében olvashatóak.  
 
A program résztvevői, biztosított kedvezmények, eredmények 
A Népek Tavasza Természetjáró Fesztivál programjai közül természetesen legnagyobb érdeklődés ez 
alkalommal is a teljesítménytúra iránt mutatkozott.  
A két rövidebb távon volt a legmagasabb a részvételi arány, a hosszabb 30 és 42 km-es távokon a ko-
rábbi évek adott táv indulóinak átlagos létszáma vett részt idén is.  
A teljesítménytúrán résztvevők száma továbbra is növekvő tendenciát mutat, köszönhetően annak, hogy 
a B.-A.-Z. Megyei Diáksport Tanáccsal együttműködve idén még több általános és középiskolást sikerült 
megmozdítanunk. Az általuk mozgósított diákok száma a 10 km-en 726 fő volt, míg 15 km-en 568 fő. 
Természetesen az egyéni indulók között is nagy számban vett részt az ifjúsági korosztály, akik családi-
baráti körben indulva álltak rajthoz.  
 

Táv Létszám (fő) 

(km) 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 

10 102 157 827 351 704 1086 

15 573 618 757 891 991 1215 

30 325 345 280 293 293 328 

42 25 31 32 27 36 26 

Összesen 1025 1151 1896 1562 2024 2655 

 
A résztvevő 2655 fő összlétszámot tekintve a pályázatban vállalt 2000 fő létszámot messze meghaladta 
rendezvényünk, melybe sikerrel tudtunk bevonni fogyatékos személyeket (50 fő részvétele a Megyei Fo-
gyatékos Sportolók Szövetségétől) és szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeket az ilyen adottságokkal 
bíró kistérségek településeinek iskoláiból (pl. Boldva, Halmaj, Ináncs, Igrici, Tiszalúc, Derecske, Emőd, 
Kistokaj oktatási intézményei.) A fogyatékos személyeknek térítésmentes részvételi lehetőséget, míg 
valamennyi iskolai csoport számára a távtól függetlenül 380 Ft/fő egységes kedvezményes nevezési díjat 
biztosítottunk  
Eredmények, összegzés 
A 2012. március 15-én megrendezésre került Népek Tavasza Természetjáró Fesztiválunk 2.655 fő részt-
vevőjével ez alkalommal is B.-A.-Z. megye legnagyobb tömegsport programjaként valósult meg. (Ren-
dezvényfotók 6. sz. melléklet.) A részvételi arány a mindenkori legmagasabb volt a rendezvény életre 
kelte óta. Évről évre egyre több diákot sikerül mozgósítanunk a rövidebb távokon, míg a hosszabb 30 és 
42 km távok ez alkalommal is a korábbi évek számadatait tekintve átlagos résztvevőt vonzottak. 
 
Miskolc, 2012. április 15.        Bernáth Marietta 
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A XV. Népek Tavasza Természetjáró Fesztivál sikeres  

megvalósításában közremőködı túratársaink 
 

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki valamennyi segítőnk lelkes munkavégzéséért és szabadidejét 
feláldozó hozzáállásáért, mellyel hozzájárultak a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség XV. Népek 
Tavasza Természetjáró Fesztiváljának sikeres megvalósításához. 
 

Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete 

Apró Gergő 
Balina Viktória 
Boronkai József 
Éles Péter 
Grósz Benjámin  
Hajdú István 
Izsépy Andrea 
Jakab Zoltán 
Juhász Zsófia 
Kazup Anikó 

Makár Marietta 
Makár Richárd 
Mátó Gergő 
Németh Boglárka 
Pál György 
Szabó Csilla 
Székely Krisztina 
Tollár Gergő 
Truckó Máté 
Vajóczki Zsolt 

 

Diósgyőri Természetbarát Sport Klub: 

Balkányi Ferenc 
Béres Lajos 
Béres Lajosné 
Bojtos Gézáné 
Csabai Barnabásné 
Cseh Tivadar 
Csekő Attiláné 
Cserlaki Istvánné 
Farkas Gáborné 
Dr. Fekete Gálfi József 
Fodor Gyula 
Füzes Ferencné, 
Gáspár Erzsébet 
Gyarmathy Györgyné 
Gyöngyösi Lászlóné 
Halona István 
Hatos István 
Hatos Istvánné 
Hornyák Balázs 
Hornyák Balázsné 
Jakab Lászlóné 
Janits Lászlóné 
Juhász Erzsébet 
Juhász József 
Kaposvári László 
Katona Lászlóné 
Kerekesné Szücs Katalin 

Kiss Béláné 
Kiszely Papp Ferencné 
Kondráth István 
Lukács Andrásné 
Lukács Béla 
Miskolczi Erzsébet 
Németh Sándorné 
Olajos Csabáné 
Orliczki János 
Orosz Lászlóné 
Osgyáni Zoltánné 
Papp Gábor 
Porkoláb Lászlóné 
Rimányi Jenőné  
Schneider Istvánné 
Spéder Antalné 
Stecz Anna 
Sütő Menyhért 
Szabó Bertalan 
Szabó István 
Szádeczki Lászlóné 
Szilágyi Lászlóné, 
Szitás Aranka 
Tuskó Miklós 
Virányi Judit 
Zsadányi József 
Zsigmond Dánielné 

 

Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület: 

Garadnay Sándor 
Kiss Edit  
Kollár Magdolna 
Pogány Mária 

Pokó József 
Szóráth Marianna  
Vannay Ilona 
Zárdai István 

 

Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület: 

Bayer Gyuláné 
Bereczki Annamária 
Bereczki Dániel 
Bereczki Dánielné 
Borka Kornél 
Farkas Gáborné 
Farkas Piroska 
Füvési Mariann 
Galvács Márta 
Hidasi Lászlóné 
Hulicskó Andrásné 
Kalászi István 
Kerekes Miklósné 
Kocsis Edit dr. 
 
 
 

Kókai Istvánné 
Kovács Dávid 
Mankovits Tamásné 
Méder Zoltánné 
Molnár Ferenc 
Nagyné Novák Éva 
Soltész Gyuláné 
Szabó Etelka 
Szadainé Kókai Laura 
Szemán László 
Szemánné Máté Katalin, 
Takács Lászlóné 
Takács Viktória 
Varga Lászlóné 
Váradi Zsófia 
 

Miskolci Vasutas Sport Club Természetjáró 
Szakosztály: 

Bartók Julianna 
Bodon Lászlóné 
Bucsi Szabó László 
Csarnai Béla 
Csarnai Béláné 
Dóczé Ivánné 
Karlaki Lajosné 
Lázár Gáspárné 
Lugosi Judit 
Meskó Jánosné 

Orehovszkyné Várhegyi Olga 
Saska Ferencné 
Solczi Ágnes 
Szabóné Lőcsei Zsuzsa 
Sum Anna  
Varga Jánosné 
Varga Lászlóné 
Varmuzsa Rezső 
Varmuzsa Rezsőné 

 

Szendrő Városi Sport Egyesület  
Természetjáró Szakosztály: 

Antal Ferenc  

 

Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró  
Szakosztály: 

Szalai Zita Tóth Éva 

 

Vasutas Természetjáró Baráti Kör, Bánréve: 

Molnár Mihály 
Szabó Attila Szántó Emese 

 

Vasutas Természetjárók Bükki Egyesülete: 

Herr Gyula  
Kiss László 

Ruszkai Gábor  
Ruszkai Gáborné 

 

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

Utrata Péterné  

 

Demeter Virág Baráti Kör: 

Demeter László  

 

Bernáth Bt. Természetjáró Köre: 

Bernáth Marietta 
Fekete Tibor 
Koltai Péter 

Demeter László (II) 
Gergely Zsolt 
Verpecz Attila 

 

Egyesület, szakosztály nélkül jelzett nevek: 

Farkas Györgyné 
Kerekes Edina 

Gyáni Emese 
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A.  megye i  te rmés ze t já ró  s zövetség á l t a l  s ze rve zet t  márc ius  15 - i  te l j es í tmény t úrán kb.  2600-an vet t ek  

rés zt .  Nyo lc  hónapos tó l  k i l encvenkét  éves  kor ig  .  Te l j esen önként  a  da lo lva  men tek  vég ig  a  k ivá las zto t t  

(  10 ,15,  30 és  42  km-es  )  tú raútvona lon.  Jókedvűen  gya logo l tak  a  f r i ss  levegőn  és  megérkezvén ke l le -

mesen e l fá radva fa l ták  a  te temes  menny iségű  zs í ros kenyeret ,  és  i t ták  a  teát .  Nagyon örü l tek  a  jó  idő -

nek  és  többen megfogadt ák  hogy  jövő re  i s  i t t  l es znek .A  gyerekek  kergetőzt ek  a  fe lnő t t ek  mindenfé l e  

i zga lmas  témák at  fes zeget tek  . . . .úgymint  t avas zi  k er t i  munkák ,  é te l receptek  és  némi  kö znap i  po l i t i zá lás  

s tb .  A  kokárda mel l é  k i tűzt ék  az s zép k is  k i tűző t  ami t  kaptak  .  A z i dén s zínes í te t te  a  képet  a  j e len lévő  

négy lábúak  tömege.  Je len  vo l t  egy  dok i  ak inek  nem sok  do lga nem akadt .  A  tömegel lá t ásáró l  egy  kb.  

10-20 fős  un.  zs í ros  kenyé r  kommandó gondoskodot t .  Vo l tak  még i ndí tók ,é rke zt e tők ,  k i tűzőgyár t ók ,  tea  

és  ,gu lyás  főzők ,sátor  épí tők  ,  ló t i f u t i k  és  egyebek .  Ross z kedvű  ember  (  a  nyűgös  k ö lkeket  k ivéve 

)e l ég kevés  akadt .  A  tur i s ták  így  ünnepel t ek  !  (BJ )  
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Sokan ismerjük a mondást kétféle 
ember van : a normális és a turista. 
A turisták között is van azonban 
egy csoport amely még a turistánál 
is túristább !!!!!!! Ő a túraversenyző 
 

 

A Borsodi csapatok eredményei 
 

KATEGÓRIA HELYEZÉS MEGNEVÉZÉS 
 

BAKANCSOS ATOM KUPA 2012.03.31.  

A36 3. Valami Tisza (Farkas János, Szabó Mihály, Fehér János, Gyúró Anna) 

A36 10. Sajómenti Cunami (Kaszás József, Kaszás Bíborka, Balyi József) 

A50 6. Tiszagyöngye(Kemény Mihály, Dr. Bartók Adrienn, Borbély József) 

A60 1. Szőke Tisza (Vincze István, Verdó István, Tóth Éva, Bánrévi Tamás 

A60 3. Sárospatak 60 (Jármy István, Török Zoltán, Ulichny János) 

B 24. Tiszai Lyányok (Kun Albertné, Himer Zsuzsanna, Kun Zsuzsa) 
 

 

REZÉT KUPA CSAPAT 2012 04.14. 

A36 1. Valami Tisza (Szabó Mihály, Fehér János) 

A36 6. Farkas János 

A36 12. Sajómenti Cunami (Kaszás József, Kaszás Bíborka) 

A50 6. Tiszagyöngye(Kemény Mihály, Dr. Bartók Adrienn) 

A50 8. MVSC Ugrifüles ( Solczi Ágnes, Németh Gyuláné, Varmuzsa Rezső)R 

A60 1. Sárospatak 60 (Jármy István, Török Zoltán, Ulichny János) 

A60 3. MVSC Erdőjárók (Csarnai Béláné, Bartók Julianna) 

A60 5. Szőke Tisza (Verdó István, Vargáné Vámosi Mária) 
 

REZÉT KUPA EGYÉNI 2012 04.15. 

F 8. Fehér János 

F 12. Farkas János 

N 3. Dr. Bartók Adrienn 

N 4. Gyúró Anna 

N 6.  Tóth Éva 

N 7. Csarnai Béláné 

N 8. Kaszás Bíborka 

NY 3. Kemény Mihály 

NY 6. Szabó Mihály 

NY 7. Kaszás József 

NY 10. Verdó István 

NY 11. Bartók Julianna 

NY 13. Vincze István 
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Lakossági szavazás 2013. év madaráról ! 

AZ MME 1979-BEN INDÍTOTTA ÚTJÁRA AZ "ÉV MADARA" PROGRAMOT. A TAVALYI ÉV POZITÍV 
TAPASZTALATAI ALAPJÁN IDÉN IS AZ ORSZÁG LAKOSSÁGA DÖNTHET ARRÓL, HOGY MELYIK 
LEGYEN A KÖVETKEZŐ ÉV MADÁRFAJA, MELYIKÉRT SZERETNÉNEK TÖBBET TENNI AZ EMBE-
REK. A MÁJUS 15-IG TARTÓ INTERNETES SZAVAZÁS VÉGÉN A LEGTÖBB VOKSOT KAPOTT FAJ 
LESZ 2013. ÉV MADARA, ÉS AZ MME EZ ALAPJÁN INDÍTJA EL A JÖVŐ ÉVI KAMPÁNY ELŐKÉSZÍ-
TÉSÉT. ISMERKEDJETEK MEG A HÁROM FAJJAL, MAJD SZAVAZZATOK TI IS ! 

 

Az "Év madara" program célja és küldetése olyan fajok vagy madárcsoportok társadalmi szintű bemuta-
tása, melyek védelmében a lakosság egészének vagy egyes csoportjainak (például: gazdálkodók, vadá-
szok, pedagógusok) különösen fontos szerepe van, illetve olyan létező érdekütközésekre, konfliktusokra 
hívja fel a figyelmet, melyet fel kell oldani. Reméljük, a jövő évre ajánlott három fajról összeállított rövid 
ismertetők elolvasása után sokan szavaznak 2013. év madaráról! 

Szavazni 2012. május 15-ig lehet! (http://www.mme.hu) 

Erdei fülesbagoly 

Az erdei fülesbagoly – a többi bagolyhoz hasonlóan – ragadozó, 
táplálékának túlnyomó többségét kisrágcsálók teszik ki, melyeket 
éjszaka zsákmányol  
Fészket nem épít, ezért szaporodásához nélkülözhetetlen más ma-
darak, elsősorban a: szarka, a vetési és dolmányos varjú, valamint 
a 2012-es év madara, az egerészölyv jelenléte, ugyanis elsősorban 
ezek elhagyott fészkeiben költ, bár ezek hiányában fák nagyméretű 
korhadt odúiba, ághajlataiba is beköltözik, de volt már rá példa, 
hogy balkonládában fészkelt. Védelmét elősegíti, hogy mesterséges 
fészektálcákat, vércse költőládákat (gyakorlatilag nagyméretű "C" 
odúkat) is elfoglal. 
Leggyakoribb és egyben legismertebb bagolyfajunk. Közismertsé-
gét két viselkedési sajátosságának köszönheti: egyrészt fészkelő 
fajként a településeinket, a falvak mellett a nagyvárosokat is meg-
hódította, másrészt akár több tucat példányból álló áttelelő csapatai 
előszeretettel költöznek kertek, udvarok,  utcai fasorok, parkok fáira, 
ahol a lakosság jól megfigyelheti a nappal pihenő madarakat. 
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Fürj 

Az ökölnyi fürj a legkisebb tyúkalakú 

madarunk A nyílt, sík- és dombvidéki 

mezőgazdasági területek és száraz 

gyepek országszerte elterjedt, terüle-

tenként eltérő gyakoriságú madara. A 

hímek jellegzetes „pitypalatty-

pitypalatty” hangja szervesen hozzá-

tartozik a magyar tájhoz, bár a faj az 

ország egyes részein jelentősen meg-

ritkult vagy el is tűnt. Jellegzetes fürj 

élőhely, ahol a madarak a gabonában 

és a magas füvű mezsgyeszegélyben 

egyaránt költhetnek, elbújhatnak A 

mezőgazdasági területekhez kötődő 

fürj esetében a legfontosabb kérdést – és egyben problémát – az agrárélőhelyek állapota jelenti. A mo-

nokultúrás gazdálkodás, a mezőgazdasági táblák többfunkciójú, nem művelt szegélyterületeinek felszá-

molása, a kemizálás, az elkaszálás, a fészekaljakat pusztító róka és vaddisznó állományrobbanása 

együttesen kedvezőtlenül hat ennek a hosszú távú vonuló fajnak a hazai helyzetére.A fürj vonuláskor 

gyakran teljesen nyílt területeken pihen, sőt, éjszakánként akár panelházak lapostetőin is megjelenik és 

hallatja jellegzetes. hangját  

 

 

Gyurgyalag 

A gyurgyalag az egyik legszínesebb, 

leglátványosabb madarunk( 

Főleg nagyobb termetű repülő rovarok-

kal táplálkozik, és mint az ilyen fajok 

általában, a legkorábban elvonulók − a 

telet Afrikában tölti − és a legkésőbb 

érkezők közé tartozik. Költési viselke-

dése is különleges, mivel partfalakban, 

telepesen (gyakran a parifecskékkel 

együtt) fészkelő faj.  

A gyurgyalag nem csak magasabb 

partfalakban, homokbányákban költ, de 

fészeküregét képes alig néhány centi-

méter magas útpadkába is elkészíteni 

Speciális táplálkozása és fészkelési 

viselkedése miatt állományát számos 

veszély fenyegeti: partfalak természe-

tes eróziója és benövényesedése, ille-

gális homokbányászat, hűvös időben 

előforduló méh zsákmányolása miatt a 

méhészetek közelében működő tele-

pek megrongálása. 

Az MME Mindennapi Madaraink 

Monitoringja (MMM) országos felméré-

si programjának adatai alapján a gyur-

gyalag hazai állománya az elmúlt több, 

mint tíz évben mérsékelten csökkenő 

tendenciát mutat  
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Az allergia (túlérzékenység) a szervezet védeke-
ző rendszerének (immunrendszerének) kóros 
túlműködése. A tünetek igen sokfélék lehetnek, 
és általában több szervrendszert érinthetnek. A 
bőrön megjelenhetnek csalánkiütések, vagy 
sömör (dermatitis) valamilyen allergénnel való 
érintkezés után. Ha a szem kötőhártyája érzé-
keny ott kötőhártya-gyulladás alakulhat ki, ami 
szemviszketéssel és könnyezéssel jár. Az orr-
nyálkahártya túlérzékenysége pedig tüsszögés-
sel, orrfolyással járó szénanátha (rhinitis). A 
legsúlyosabb megnyilvánulása az allergiának a 
légutakban a nagy- és a kishörgők túlérzékeny-
sége, amely tartósan fennálló időnként igen sú-
lyos állapotot jelentő betegséget, az asztmát 
váltja ki. Bizonyos ételféleségek is kiválthatnak 
allergiás reakciót. A szájüregbe került étel 
szájpadviszketést, nyelvödémát okozhat, ez az 
orális allergiás reakció. A tápcsatornából felszí-
vódó anyagok viszont hányást, hasmenést, hasi 
fájdalmakat, vagy csalánkiütést váltanak ki, ek-
kor ételallergiáról beszélünk. A túlérzékenység 
legsúlyosabb formája pedig az anafilaxiás sokk, 

amikor azonnali orvosi beavatkozás szükséges, mivel a keringés teljes átrendeződése, ájulás, gégeödéma, 
majd fulladásos halál is beállhat a fokozott túlérzékenységi reakció következtében. Ilyen súlyos tüneteket 
válthat ki például a méhek, darazsak csípése is.  
Hogyan alakul ki az allergia? 

Az allergiára való hajlam igazoltan öröklődik. Egyes vizsgálatok kimutatták, hogy azokban a családokban, 
ahol legalább az egyik vagy mindkét szülő allergiás a gyerekek is nagyobb valószínűséggel lesznek be-
tegek. Emellett a környezeti hatások játszanak fontos szerepet az allergia kialakulásában.  
Az érzékennyé váláshoz (szenzibilizálódáshoz) idő kell, vagyis az allergénnel való első találkozáskor még 
nem jelentkeznek a tünetek, csak később. Hogy mikor? Az nagyon változó, van rá példa, hogy valaki 
egyfajta ételből csak egyszer fogyasztott, s aztán már a második alkalommal súlyos tünetei vannak, de 
igen gyakori az is, hogy valaki 30-40-50 éven keresztül szívja be panaszmentesen a pollennel teli leve-
gőt, de allergiája csak felnőtt korában jelentkezik.  
Kezdetben a szervezet csak egyféle allergénre válik érzékennyé (monoallergia), később azonban egyre 
több anyag vált ki allergiát (poliallergia). A monoallergizáltak között a leggyakoribbak a legagresszívabb 
allergének: a parlagfű és fűpollen, valamint a háziporban az atka allergén fehérjéje. Az Egyesült Államok-
ban a súlyos asztmás rohamokat gyakran az allergiát kiváltó földimogyoró elfogyasztása váltja ki. Magya-
rországon viszont legfőbb allergénünk a parlagfű.  
Az allergia főleg a városi környezetben legyengült immunrendszert veszélyezteti, a légszennyezés hatá-
sára a nyálkahártyák védekező funkciója csökken, az allergia könnyebben kialakul.  
Mik a fıbb allergének? 

Legfontosabbak azok az allergének, amelyek belégzés útján jutnak az orrba, vagy a hörgőkbe. Ezeket 
nem tudjuk elkerülni, csak a szervezetünket érő terhelést csökkenthetjük. Ilyen, ún. inhalatív allergének a 
házipor atka által kiválasztott fehérjék, egyes állatok szőre (macska, kutya, tengerimalac, ló), penész-
gombák, illetve a virágpor (pollen), amellyel itt bővebben foglalkozunk  
Egy adott növényfaj pollenje csak a faj virágzásakor van jelen nagy mennyiségben a levegőben. Hazánk-
ban a pollenszezont három főbb szakaszra lehet elkülöníteni. Az első, tavasszal a fák virágzásakor kez-
dődik, a második májustól nyár közepéig tart, ekkor a füvek és néhány gyomnövény okoz panaszokat, a 
harmadik pedig a július végétől őszig tartó szakasz, amikor a parlagfű, az üröm és a libatopfélék szórják 
pollenjüket (lásd: wwwwww..ppoolllleenniinnddeexx..hhuu). A növények allergológiai jelentősége attól függ, hogy mennyire 
elterjedtek, mennyi pollent termelnek és hogy a pollenjük mennyire allergén, azaz milyen gyakran és mi-
lyen erősségű tüneteket váltanak ki. A parlagfű az ország nagy részén elterjedt, sok milliárd pollent termel 
és erősen allergén is, ezért méltán nevezhetjük allergológiai szempontból a legfontosabb hazai növény-
fajnak. A barkás, szélbeporzású fáktól és az októberig panaszokat okozó parlagfűig az allergizáló növé-
nyek szezonjai egymásba érnek. Így azoknak a pollen allergiásoknak akik számos fajra érzékenyek akár 
februártól október végéig is lehetnek tüneteik.  
Hazai környezetepidemiológiai vizsgálatokban (Győr, Sopron, Százhalombatta) vizsgált 8-10 éves egés-
zséges gyerekek körében igen magas volt az allergiára utaló tünet - az orrnyálkahártyáról készült kenet-
ben - az eozinofil sejtszám. Ezek a gyerekek forgalmas utak mentén laktak, ill. ott jártak iskolába.  
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Május 01. József Attila: Május 
 
A rengő lomb virágban ég 
és készül a gyümölcsre, 
a nyílt uccára lép a nép, 
hogy végzetét betöltse. 
Iramlanak bogarak, 
friss jelszavak repülnek. 
S az aranyba vont ég alatt, 
-mert beköszönt az ünnep - 
a szabadság sétára megy. 
Hős népe ágat lenget, 
s ő kézenfogva vezeti 
szép gyermekét, a rendet! 

Május 02. Hajnal Anna: Májusnak első napjain 
 
"A kútkávára süt a nap, 
a cseppek gyöngyként hullanak, 
himbál a vödör láncain - - 
Májusnak első napjain. 
Az eltört köcsögön madár 
kék füvön körbe-körbe jár, 
új hajtást hajt rozmaring 
Májusnak első napjain..." 

Május 03. Szabó Lőrinc: A fákhoz, a költőkhöz 
 
Hosszú tél, munka, gond, betegség 
úgy meglopta ezt a tavaszt, 
hogy most elálmélkodva nézem 
a hirtelen megjött vigaszt: 
Te vagy, Május ? Csakugyan itt vagy? 
Hogy lettél kész ilyen hamar? 
Néhány nap alatt mennyi szépség! 
A vén föld milyen fiatal!..." 

Május 04. Kárpáti Kamil: A játék ló 
 
Peti elment. Csönd lett: légyfogó burka a homályban 
Kifáradt foglya, alszom a csend cukrán. 
S megszólal a ló. 
Énekel, majd farkát föltornyozza. De Peti nincs itt. 
És lassan kiütközik a sok kopás. S hogy fából való. 

Május 05. Radnóti Miklós: Majális 
 
A hangraforgó zeng a fű között, 
s hördül, liheg, akár egy üldözött, 
de üldözők helyet a lányok 
kerítik, mint tüzes virágok. 
Egy lányka térdrehull, lemezt cserél, 
a háta barna, lába meg fehér, 
a rossz zenén kis lelke fellebeg, 
s oly szürke, mint ott fönt a fellegek. 
Fiúk guggolnak és parázslanak, 
az ajkukon ügyetlen szép szavak, 
duzzasztja testük sok kicsiny siker 
s nyugodtan ölnek, majd ha ölni kell. 
Lehetnének talán még emberek, 
hisz megvan bennük is, csak szendereg 
az emberséghez méltó értelem. 
Mondjátok hát, hogy nem reménytelen. 

Május 06. Csanádi Imre: Május dícsérő 
 
Május, 
mosolygó, 
békák torkát 
megoldó, 
gyöngyvirág-nyitogató, 
cserebogár-zúgató. 

Röptetsz 
madarat, 
meghozod 
a nyarat, 
pölyhös  
fecskét, 
fára cseresnyét! 

Május 07. Berzsenyi Dániel: A Pesti Magyar Társaság-
hoz 
 

"...Az ész az isten, mely minket vezet, 
Az ő szavára minden meghajul, 
Hegyek lehullnak s olvadnak vizekké, 
S örök helyéből a tenger kikél; 
Ez alkot minden szépet és dicsőt, 
Az egyes embert mint a milliókat 
Ez áldja s égi boldogságra inti..." 

Május 08. József Attila: Kertész leszek 
 
Kertész leszek, fát nevelek, 
kelő nappal én is kelek, 
nem törődök semmi mással, 
csak a beojtott virággal. 
Minden beojtott virágom 
kedvesem lesz virágáron, 
ha csalán lesz, azt se bánom, 
igaz lesz majd a virágom. 
Tejet iszok és pipázok, 
jóhíremre jól vigyázok, 
nem ér engem veszedelem, 
magamat is elültetem. 
Kell ez nagyon, igen nagyon, 
napkeleten, napnyugaton- 
ha már elpusztul a világ, 
legyen a sírjára virág. 

Május 09. Batsányi János: A magyar író 
 

"Mint az égő fáklya, mely setétben lángol, 
S magát megemésztve másoknak világol." 
Míg az értetlenek nagy-bátran ítélik, 
S a gyáva rablelkek gúnyolhatni vélik: 
Míg a bölcs örömmel szemléli, csudálja, 
Mint oszlik az elmék éjjeli homálya: 
Ő / noha van máris, ki szívből dicséri, 
S hogy jót akart és tett, nyilván megisméri/ 
Saját érdemében lelvén fő jutalmát, 
Népe jobb részében veti bizodalmát, 
S reményli, hogy Árpád igaz maradéki 
Hív fáradozásit megköszönik néki. 

Május 10. Kányádi Sándor: Rajz rigóval 
 
Ákombákom 
levelek a fákon. 
Limb-lomb susogó, 
alatta ül nagyapó.. 
Mellette élete párja, 
néznek együtt föl a fára. 
Fejük fölött a rigó 
azt fütyüli: élni jó. 
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Május 11. Pálóczy Horváth Ádám: De mit töröm fejemet 
 

"...Hát ezer bajomba is, 
Ha még ezer volna is, 
Vígan élek, 
Tudok olyant, eleget, 
Akivel még életet 
Nem cserélek. 
Félre gondok! 
Hoppot mondok, 
Ha sántán is, 
Hopp éjfélben, 
Hopp ebéden, 
S vacsorán is!" 

Május 12. Gulyás Pál: Májusi köd 
 
Jönnek már a fagyos szentek 
ködöt fújva közelegnek. 
Fuldoklik a Nap sugára, 
bejön a fagy a szobámba. 
A temető alig látszik, 
a torony ködöt pipázik. 
Jön lassan a ködön át 
Pongrác, Szervác, Bonifác..." 

Május 13. Weöres Sándor: Fagyos szentek 
 
Baljós tavasz! Virágtalan 
fa-vázakon száraz hideg. 
Bozótokban bozontosan 
ólálkodó kísértetek. 
Mindent bevon a dermedés 
zománca. Kel félénk zene 
a máz alól, a csüggedés, 
virágtalanság üteme. 

Május 14. Rákos Sándor: Aranyeső 
 

Borús egek alatt, fagyosszentek csípős szelében, 
lombok sötétjén az aranyeső füstje fölizzik. 
Mennyi ragyogás! Aszkétikusan visszafogott 
színek zenéjében micsoda szólam! 
Üveghomályú téli reggeleken 
mosoly reflektora süt így a nők szeméből. 
Ragyogj, ragyogj szép tavaszi virágom, ragyogj csak! 
Ragyogj túl a kerten, a sárrá omló utak borúján! 
Nagy tanulság a te elszánt ragyogásod, 
kivált nekem - 
régóta fény nélkül didergek! 

Május 15. Radnóti Miklós: Május 
 
Szirom borzong a fán, lehull; 
fehérlő illatokkal alkonyul. 
A hegyről hűvös éj csorog, 
lépkednek benne lombos fasorok. 
Megbú a fázós kis meleg, 
vadgesztenyék gyertyái fénylenek.- 
 

Május 16. Petőfi Sándor: Mi kék az ég! 
 

Mi kék 
az ég! 
Mi zöld 
a föld! 
Zöld föld felett, kék ég alatt 
hangos pacsirta fütyörész; 
dalával a Napot kicsalta, 
a Nap rá gyönyörködve néz. 

Mi kék 
az ég! 
Mi zöld 
a föld! 
Zöld a föld, kék az ég, tavasz van. 
És én oly sült bolond vagyok, 
hogy idebenn a szűk szobában 
kádenciákat faragok! 

Május 17. Dsida Jenő: Tündérmenet 
 

A tücsök ciregve fölneszel. 
Testem hűs álmokat iszik. 
Apró, csillagos éjtündérek 
a szívemet hozzád viszik. 
Parányi szekérre fektetik, 
pihék, mohák közé, puhán, 
befödik zsenge nefelejccsel, 
s lehelnek rá éjfél után. 
Húzzák lassú, nyüzsgő menetben  
-szemükben harmat, áhitat - 
csigák s iszonyú nagy füvek közt, 
a sárga holdvilág alatt.  

Május 18. Szabó Lőrinc: Májusi orgonaszag 
 
"...Öt napja, öt éje...Az orgona kezdte, 
s azóta csupa fölszakadt 
sajgás vagyok, álom és csupa zsenge 
sóvárgás, néma indulat, 
s az hangot követel, éneket, 
zengőt, emberit, édeset, 
mintha enélkül - így fenyeget - 
nyomtalan halnék szét az egekbe, 
ahogy a májusi orgonaszag." 

Május 19. Füst Milán: Tavaszi dal, vándordal 
 
Tavaszi szél fújja már a varga kötényét, 
ki görbe utcában, kicsi boltja elé 
kiült, kirakta műhelyét is és alkonyi órán 
lámpafénnyel a sötétet melegíti. 
Hej, szeszélyes már az idő, s a lánykáknak pajkos 
szél hulláma mossa csiklándó nyakát!... 
Hej, elfeledem én is búskomorságomat... 
Föltettem életem egy lenge levélre 
és én is elmegyek, hová a szél sodor!... 

Május 20. Ábrányi Emil: Magyar nyelv 
 

Hatalmas szép nyelv, 
Magyarnak nyelve! 
Maradj örökké  
Nagy és virágzó! 
Kísérjen áldás, 
Amíg világ áll! 
S legyen megáldott 
Az is, ki téged 
Ajkára vesz majd: 
Elsőt rebegve, 
Végsőt sóhajtva! 

Május 21. Héra Zoltán: Ó kalendárium költőknek 
 

Ikrek havában lelket válogass, 
Antonius és Caesar ekkor egyszerre lehetsz, 
s bár nemükhöz tartozni nincs szerencséd, 
egyszerre szólhat 
Miriam és Médeia veled. 



Északi tájÉszaki tájÉszaki tájÉszaki tájaaaakon/Májusi verselkon/Májusi verselkon/Májusi verselkon/Májusi verselöööö 
    

Május 22. Vidor Miklós: Mese 
 

"...Sugaras felhők közt 
három fecske 
hasítja a tágas eget. 
Magasan száll 
a szabadság, 
elejteni nem lehet. 
"Sose voltunk mások: 
három fecskék, 
de miénk a teljes 
végtelenség!" 

Május 23. Szabó Lőrinc: Rippl-Rónay 
 

"Ülj csak le!", mordult rám, és máris új 
papírt feszített deszkájára. Túl 
a Róma villán, Kaposvár felett, 
oly gyöngéden bolyhozta az eget, 
mint a kabátom kékes hamva. "Ülj 
csak le!" mondta megint "most sikerül 
félóra alatt, vagy soha sehogy!" 
S már fogta a krétáit. Hónyomok 
integettek, sárguló, laza fény, 
a barázdákból s a karók hegyén, 
arrébb meg, barnán friss-zöld erezet, 
vetés vonalazta a földeket. 
Néztem a tájat s a Mestert /ahogy 
engemet ők /: tavaszi áramok 
keverték köröttünk a színeket, 
s mikor az arckép kikerekedett: 
"Jól ment?", dörmögte ő, s gyors ujjai 
szignálták a pasztellt: Rippl-Rónay. 

Május 24. Sebők Éva: Tavasz Eszterke 
 
Egy órácska óta 
szól az Eszter-nóta. 
Szálló sárkányorkán 
hozta el az orrán. 
Ihol zeng!...Ahol zeng, 
nincs ott már sehol csend. 
Piros pikulákat  
hajtanak az ágak 
Kövér bolondgomba 
fölmászik a dombra. 
Lába kel a bágyadt  
pitypang- pagodának. 
Fenn meg csodapókok, 
ébredő pirókok, 
ciróka-maróka, 
hat rigó-fióka, 
s egy fatetőn-alvó 
kócos pityipalkó! 

Május 25. Petőfi Sándor: Orbán 
 

Komor, mogorva férfiú 
Volt Orbán, 
Bár oly vidám hajnal pirult 
Az orrán. 
De hisz mogorva ép azért 
Volt Orbán, 
Mert oly vidám hajnal pirult 
Az orrán. 
Oka egyébiránt maga 
Volt Orbán, 
Hogy oly vidám hajnal pirult 
Az orrán. 
Temérdek borfélét ivott 
Meg Orbán, 
Vidám hajnal azért pirult 
Az orrán. 

Május 26. 
 

Nem anyától lettem,  
Rózsafán termettem, 
Piros pünkösd napján 
Hajnalban születtem.  
népköltés 

Május 27. Balassi Bálint: Borivóknak való 
 

Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje, 
Mindent egészséggel látogató ege, 
Hosszú úton járókat könnyebbítő szele! 
Te nyitod rózsákat meg illatozásra, 
Néma fülemile torkát kiáltásra, 
Fákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba. 
Neked virágoznak bokrok, szép violák, 
Folyó vizek, kutak csak neked tisztulnak, 
Az jó hamar lovak is csak benned vigadnak..." 

Május 28. Szécsi Margit: Papírkorona 
 

"...Én még meglátom a tengert, 
tajtékából merítek koronát a fejemre, 
úgy lesz, úgy, bólogat a Bak-sör alátétjén 
a papírkecske, 
úgy lesz, úgy, bólogat a szakállas isten, 
és szememet 
jótékony tüzével elvakítja - ne lássak, 
ne lásson a gyerek a tilalmas közelbe, 
ne lásson - 
övé csak a Végtelen, de az az övé. " 

Május 29. Juhász Gyula: Egy régi nőnek 
 

A múltak májusába 
Eljössz-e még velem? 
A múltak májusába, 
Mely csupa szerelem. 
Az én holt ifjúságom 
A legszebbik halott, 
Az én holt ifjúságom 
Vígan föltámad ott! 
Az én tűnt édenkertem 
Csupán neked terem. 
Az én tűnt édenkertem 
Az első szerelem. 

Május 30. Ady Endre: Hideg május 
 
" Nem tudom én, hisz május volna most is, 
Van most is asszony, fény, illat, meleg, 
Elvétve tán nyit orgonavirág is, 
Vannak tán most is ifjú emberek, 
Józan eszét tán most elhajítja 
Mámoros éjjel egy-egy szeladon: - 
De mégis, mégis nem lángolunk, mint régen, 
Olyan ész nélkül, olyan szabadon..." 

Május 31. Lesznai Anna: Elviharzott május 
 

"...Május, be jó, hogy elmúlsz! 
Gyötrelmes ünneped 
Öröklétszomjazó, 
Száguldó pillanat. 
Most tisztább lesz a menny, 
Sötétebb lesz a lomb 
Lassúbb a szívverés, 
Az árnyas fák alatt..." 


