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Északi Tájakon/November 
 
Novemberi köszöntő  ….  
 
Költöző madaraink már messzi földön járnak és 
reggelenként olykor dermesztő hideggel érkezik 
el a napfelkelte. Nagyon nehéz kimászni a 
paplan alól. Visszahúz a jó meleg ágyikó. 
Mindegy menni kell. Túra lesz. Odakint még 
sötét van. Fázósan gyülekezünk a 
buszmegállóban. Kémleljük az eget legalább 
nem esik. Megérkezünk a kiindulási pontra, 
elindulunk, lábunk alatt ropog az őszi avar. 
Valaki megszólal, mindjárt sütni fog a nap. Hát 
persze sütni ….és tényleg , egyszer csak kiderül 
és az ágak között bekandikál a napfény és 
hanyatt esik a színes leveleken. Mindjárt 
vidámabb az élet. 
 
November hónapban az erdő illata is emlékeztet 
minket arra, hogy elérkezett Mindenszentek 
ünnepe és Halottak napja. Ilyenkor sokan 
gondolnak vissza azokra, akik már nincsenek 
közöttünk, és arra, ami már elmúlt. Ilyenkor válik 
igazán közelivé a gondolat, miszerint 
legnagyobb örökségként csupán boldog 
emlékeket hagyhatunk hátra. 
 
Novemberben a természet fokozatosan 
lelassulva készül téli álmára. Ez viszont nem 
jellemző a turistákra. Színes, tartalmas 
programok várnak bennünket az év hátralévő 
napjaiban is. 
És persze minden nap egy vers. 
 

Bartók Julianna 
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November az év tizenegyedik hónapja a Gergely-
naptárban, és 30 napos. Neve a latin novem 
szóból származik melynek jelentése kilenc, mivel 
eredetileg az év kilencedik hónapja volt a római 
naptárban, mielőtt a január és február hónapokat 
hozzáadták az évhez. A 18. századi nyelvújítók a 
novembernek a gémberes szót javasolták. Az 
Arvisurák szerint Enyészet hava. A népi 
kalendárium Szent András havának nevezi. 
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Északi tájakon/Szövetségi hírek 

Megyei kitüntetettek 
A Magyar Természetjáró Szövetség idén szeptember 22-én megrendezésre került 
Természetjárók Napja ünnepség keretén belül adta át a természetjárásért sokat tett 
túratársak kitüntetését. Megyénkből 3 fő részesült elismerésben. 

 
A természetjáró mozgalomban kifejtett komplex tevékenységért a 
Természetjárás Fejlesztéséért Ezüst fokozat kitüntetésben részesült: 

Váradi Zsófia 
a Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület és a Diósgyőri 
Természetbarát Sport Klub tagja 
 
 
A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület és a Diósgyőri 

Természetbarát Sport Klub tagjaként gyakorolja mindennapi természetjáró tevékenységét, melynek kezdete 
1987-re tekint vissza. Az eltelt időszakban számos hazai és nemzetközi túra, esemény aktív szervezője és 
lebonyolítója. Így 2007. és 2009. években főrendezője az Encián Kupa tájékozódási túraversenynek, illetve 
pontőrként, ellenőrző bíróként, pályakitűzőként a többi évben is részt vett a versenyek sikeres 
megvalósításában. Teljesítménytúrák rendezésének is aktív résztvevője, így a Bükk 15-25-50 km-es 
teljesítménytúrák útvonalainak rendszeres pályakitűzője és bejárója, a menetutasítások precíz kivitelezője. A 
Helyiipar 15-30-45 km-es teljesítménytúra három alkalommal került megrendezésre, melyeknél szintén ő 
végezte el ezen feladatokat. Jelentős részt vállal a megye jelzett turista útjainak jelzés festési és 
karbantartási munkálataiban, a Turista Emlékpark gondozásában, karbantartásában. A túravezetők 
javaslatai alapján minden évben elkészíti az MHTE éves túratervét, rendszeresen vezet túrákat. A 
túravezetők Egyesületeink részére éveken át szervezett többnapos vándor túrákat,lehetőséget biztosítva az 
Országos és Megyei Túramozgalmak teljesítésére (Dél – Dunántúli Piros, Országos Kék Túra, stb.) 
Többnapos belföldi és külföldi túrák során évek óta a hosszútúrák vezetője (2009-ben 10 napos Tiroli tábor, 
2010-ben Szlovák Paradicsomi túranapok).2006-tól a megyei szövetség felkérésére vezette a Nemzetközi 
Nagy-Milic Természetjáró Baráti Találkozó hosszú túráját, valamint évekig ő volt a Mikulás Túra túravezetője 
is. Gyalogos szakágban 1991-ben tette le ezüst fokozatú túravezetői vizsgáját, 2003-ban pedig versenybírói 
képesítést szerzett. Legmagasabb túrázói minősítésének ideje: 1996, 1998, 2000, 2002, 2007, fokozata: 
kiváló. Az oktatás, nevelés területén is elismert természetjáró. Így a Diósgyőr-Vasgyári szakképzőiskola 
diákjai számára több alkalommal szervezett térképismereti előadásokat, valamint tájékozódási 
túraversenyekre felkészítő programokat.2005-ben szerzett vizsgabiztosi minősítésének köszönhetően az 
MHTE által 2010-benrendezett túravezetői tanfolyam fő szervezője és lebonyolítója. A B.-A.-Z. Megyei 
természetjáró Szövetség tanfolyamain gyakorlati oktatóként vesz részt. Túrákon természetvédelmi, növény 
és gomba ismereti tudását, tapasztalatait osztja meg a részt vevőkkel. Több természetjáró szervezetben 
töltött be és tölt be napjainkban is tisztséget, vállal megbízatásokat. Így 1988 óta vezeti a Diósgyőr - 
Vasgyári Szakképző Iskola Természetjáró Szakosztályát. 1987-től tagja volt a Természetvédelmi Erdei 
Szolgálatnak, 2001-tőlvizsgázott Polgári Természetőr, tevékenységéért több alkalommal kapott 
elismerést.2001-től Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület túrabizottság vezetője, elnökségi tag. A 
Diósgyőri Természetbarát Sport Klubnál éveken át volt a Számvizsgáló bizottsági tagja, jelenleg a B.-A.-Z. 
Megyei Természetjáró Szövetségben tölti be ezt a tisztséget.  
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Északi tájakon/Szövetségi hírek 
 

A természetjáró mozgalomban kifejtett komplex tevékenységért a 
Természetjárás fejlesztéséért Bronz fokozat kitüntetésben részesült: 

Hegedűs Csaba 
a Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztályának tagja. 
 
A szervezett természetjárás ügyét a Tiszaújvárosi Sport Club 
Természetjáró Szakosztályánál aktívan szolgáló sporttársunk számos 
hazai, nemzetközi túra és esemény megszervezésének meghonosítója. 

Nevéhez fűződik a szakosztály 2001-ben életre hívott, évi 4-6 alkalommal megrendezésre kerülő, 
„nyáridéző” címet viselő ismeretterjesztő – élménybeszámoló programsorozata. Ő honosította meg az ún. 
„csigatúrákat”, melyek célja elsősorban nem a megtett távolság határainak minél távolabbra való kitolása, 
hanem a földrajzi, történelmi,botanikai ismeretek alapos elmélyítése. A szakosztály országos érdeklődésre is 
számot tartó hagyományos rendezvényein („Bükk900-as csúcsai”, „Tisza gátak” gyalogos- és kerékpáros 
teljesítménytúrák, „Hollós Kupa”tájékozódási verseny) kívül saját ötlete alapján valósult meg „Tiszaújvárosi 
Turista  
Triatlon”elnevezésű - az országban egyedülálló - kombinált (gyalogos, vízi és kerékpáros) teljesítménytúra. 
1961-ben bronz fokozatú gyalogos, 1989-ben vízi túravezetői vizsgát tett, melyre alapozva nagy gondot 
fordított a természetjárás megismertetésére, megszerettetésére. Ezüst fokozatú túrázói minősítését 2009-
ben szerezte meg. A természetjárás mellett sportmúltja is elismerésre méltó. 1971-től versenyszerűen 
tollaslabdázott 12 évig, majd a Testnevelési Főiskola edzői szakának elvégzését követően, másodállásban 
edzőként tevékenykedve sikerrel juttatta el egyik tanítványát a Barceloniai Olimpiára. A természetjárás 
mindennapi gyakorlása mellett aktív szerepet töltött be az elmúlt több mint10 évben különböző természetjáró 
szervezetek vezetésében. 2001-ben lett a Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztály 
vezetőségének tagja, majd 2004-ben megválasztott,2008-ban pedig újraválasztott szakosztályvezetője. 
2004-ben a TSC elnökségi tagjává is megválasztották. 2007-től a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 
elnökségének tagja,2009-től pedig az Észak-Magyarországi Regionális Természetbarát Szövetség tagja. A 
természetjáró mozgalomban kifejtett komplex tevékenységért a Természetjárás fejlesztéséért Bronz fokozat 
kitüntetésben részesült: 
Természetjáró Szövetségben tölti be ezt a tisztséget. 

 
 
A természetjáró mozgalomban kifejtett komplex tevékenységért a 
Természetjárás fejlesztéséért Bronz fokozat kitüntetésben részesült:  

Sütő Menyhért 
a Diósgyőri Természetbarát Sport Klub tagja. 
 
 

A Diósgyőri Természetbarát Sport Klub tagja. A szervezett természetjárást 2001-ben kezdte el a Diósgyőri 
Sport Klubnál, melynek azóta is tagja, aktív túravezetője, munkatúrák szervezője, résztvevője, 
útjelzésfestések irányítója. Kitartóan segíti az egyesület munkáját a Bükk 50 teljesítménytúra szervezésében 
és levezetésében. Mindemellett segíti és szervezi tagsága túravezetőinek tanulását, gyakorlati 
oktatását.2002 óta bronzjelvényes túravezető, legmagasabb túrázói minősítési fokozata arany, melyet 2002-
ben ért el. A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetségnél 4 éve tölt be Fegyelmi bizottsági tisztséget, míg a 
Diósgyőri Természetbarát Sport Klubnál 2009 óta titkár, elnökségi tag. 
A kitüntetetteknek ezúton is sok szeretettel gratulálunk, további munkájukhoz jó egészséget és sikereket 
kívánunk! 

 
B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége 
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120 év 120 km 
Beszámoló a 8. túráról 

 

Augusztus 

Szűz hava 

Kisasszony hava 
NYÁRUTÓ HAVA 

Augusztus  
A Bernáth Bt. Természetjáró Köre és Demeter Virág 
Baráti Kör szervezésében 
A túra időpontja: 2012. augusztus 25. (szombat) 
Útvonal:Ómassa-Száraz-völgy-Gyula-forrás-Bánkút-
Bálvány-Bánkút-Csipkés-kút-Vadász-völgy-Ómassa 
Táv:11,5 km, szint: 500 m 
Indulás: Diósgyőrből a 8 óra 15 perckor induló 15-ös 
autóbusszal.  
Túravezetők: Fekete Tibor, Demeter László. 
16 résztvevő. 

 

 

   

   

A Bálvány 
A Bükk második legmagasabb 
csúcsán, a 956m magas 
Bálvány tetején magasodik a 
18 méteres Petőfi-kilátó, 
melynek legfelső teraszáról 
tiszta időben még a Magas-
Tátra csúcsaiig is elláthatunk. 
A csodálatos panorámát nyújtó 
kilátó érdekessége, hogy 
diósgyőri turisták állították fel, 
akik a Diósgyőri Vas- és 
Acélgyár Igazgatóságától 
kérték el a hozzá szükséges 20 
méter magas jelzőtornyot. A 
Petőfi-torony alkatrészeit a 
vasgyár szállította ki a bánkúti 
feljáróig, onnét pedig diósgyőri 
önkéntesek saját kezükkel 

juttatták fel a Bálványra. 1948. június 12-én ünnepélyesen felavatták 
a Petőfi-kilátót. Az azóta eltelt hosszú évek alatt a torony 
megrongálódott, padozata életveszélyessé vált, de 2000-ben, 
természetbarátok összefogásával, több mint 1 millió Ft-os 
ráfordítással sikerült felújíttatni. A torony, mely régen a háborút 
szolgálta, ma a természet békéjét, szeretetét hirdeti. 
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Északi tájakon/Túrabeszámolók 
 

Beszámoló a 9. túráról 
 

Szeptember 

Mérleg hava 

Szent Mihály hava 

ŐSZELŐ HAVA 

9. Szeptember (Demeter Virág Baráti Kör és Bernáth Bt. 
Természetjáró Köre szervezésében) 
A túra időpontja: 2012. szeptember 16. (vasárnap) 
Útvonal: Ómassa- Bükki-kék– Bolhási-víznyelőbarlang – 
Jávorkút – Kühne Andor út – BNP-kutatóház – Savós-
völgy – Hámori-tó – Lillafüred 
Táv:13,0 km, szint: 250 m 
Indulás: Diósgyőrből a 8 óra 15 perckor induló 15-ös 
autóbusszal.  
Túravezetők: Bernáth Marietta, Demeter László. 
28 résztvevő  

 

 

   

   

   

KÜHNE ANDOR ÚT 

Kühne Andor, takarékpénztári hivatalnok, igazgató 
is a bükki turisták nagy öregje volt! 1875.01.02.-án 
született Miskolcon. (A valóságos születési dátum: 
1874.12.28. A szülők a honvédség miatt variáltak) 
Az egyik alapítója, 1896-1900 között másodtitkára, 
1901-1913 titkára volt a MTE Borsodi Bükk 
Egyletnek, majd a későbbi Miskolci Bükk osztály 
elnökeként tevékenykedett még 1938-ban is. Az 
MTE választmányi tagja volt 1927-től. 
Feleségének nővére volt Kaffka Margit írónő. 
1944.04.06.-án halt meg Miskolcon.  
 
Elévülhetetlen érdemeinek mementójaként róla 
nevezték el ezt a kedves útszakaszt 1971.05.16.-
án az MVSC turistái. Az út svéd fenyvesi 
szakaszán egy félreeső, csendes zugban 
emléktáblát is állítottak  

1973.10.06.-án, melyre fia - Kühne Pál - kedves 
sorai kerültek: 
ÖREG FÁKNAK HELYÉN  
ÚJ SARJADÉK NŐTT MÁR,  
FÜVES ÖSVÉNYEKEN  
MÁSIK NEMZEDÉK JÁR,  
RÉGI NYOMRA RÁHULL AZ  
IDŐK AVARJA,  
S MINT KEDVES EMLÉKET  
SZELÍDEN TAKARJA.  
Nevét egy bükki barlang is viseli a róla elnevezett 
út közelében. A barlangot Bogsán Ákos 
kutatásvezető irányításával kutatták 1975-ben, és 
a barlangot sok vízfolyásnyommal teljesen 
tisztának, törmelékmentesnek találták. Mára a 
barlangot 18-20 méteresre mélyítették. 
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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 

 

ELTÁJOLÓ KUPA CSAPATVERSENY 2012.09.18.   
A36 4. TSC Valami Tisza (Gyúró Anna, Fehér János) 
A36 8. TSC Kati & Jani (Farkas János, Kocsis Katalin) 
A50 7. TSC Tiszagyöngye (Kemény Mihály, Dr. Bartók Adrienn) 
A60 2. SESE Sárospatak60 (Jármy István, Török Zoltán,Ulicny János) 
A60 8. TSC Szőke Tisza (Vincze István, Verdó István, Tóth Éva, Bánrévi Tamás 

 

ELTÁJOLÓ KUPA EGYÉNI 2012. 09.19. 
F 9. Fehér János TSC 
F 11. Farkas János TSC 
N 2. Dr. Bartók Adrienn TSC 
N 6. Kocsis Katalin TSC 
N 7. Gyúró Anna TSC 

NY 2. Kemény Mihály TSC 
NY 6. Verdó István TSC 
NY 7. Vincze István TSC 

 

ZEMPLÉN KUPA 2012.09.22.  
A - Kovács Attila Gábor 

A36 2. TSC Kati & Jani (Farkas János, Kocsis Katalin) 
A36 3. TSC Valami Tisza (Fehér János, Gyúró Anna) 
A36 9. TSC Sajómenti Cunami (Kaszás József, Kaszás Bíborka, Balyi József, Nagy Lajos) 
A50 2. TSC Tiszagyöngye (Kemény Mihály, Dr. Bartók Adrienn) 
A50 5. MVSC Ugrifüles (Varmuzsa Rezső, Németh Gyuláné, Solczi Ágnes) 
A60 2. TSC Szőke Tisza (Vincze István, Verdó István, Tóth Éva, Bánrévi Tamás) 
A60 4. MVSC Erdőjárók(Csarnai Béláné, Bartók Julianna, Csarnai Béla, Ruszkay Gáborné) 
A60 6. Csúcshörpintők (Herr Gyula, Kiss László) 

B 2. TSC Tiszamenti Békák (Szalai Zita, Bánrévi Viktória, Kovács Flórián) 

B 3. Valler Család (Valler Zoltán, Valler Zsuzsa, Valler Anna, Valler Bálint, Valler Anikó, 
Szalai Andrásné)  

B 10. LILLALI (Szalai András, Máji Lilla) 
 

KATICATANYA ZÖLDPONT TÁJÉKOZÓDÁSI TÚRAVERSENY 2012.10.06.  
A36 1. TSC Valami Tisza (Gyúró Anna, Fehér János) 
A50 5. TSC Tiszagyöngye (Dr. Bartók Adrienn, Borbély József) 
A60 3. TSC Szőke Tisza (Vincze István, Verdó István, Tóth Éva, Bánrévi Tamás ) 

 

MÁTRA KUPA CSAPATVERSENY  2012.10.13.  
A36 5. TSC Valami Tisza (Gyúró Anna, Fehér János) 
A36 7. TSC Sajómenti Cunami (Kaszás József, Kaszás Bíborka, Kocsis Katalin, Oláh János) 
A50 5. MVSC Ugrifüles (Varmuzsa Rezső, Németh Gyuláné) 
A50 3. TSC Tiszagyöngye (Borbély József, Kemény Mihály, Dr. Bartók Adrienn) 
A60 3. TSC Szőke Tisza (Vincze István, Verdó István, Tóth Éva, Bánrévi Tamás) 
A60 5. MVSC Erdőjárók (Csarnai Béláné, Bartók Julianna, Csarnai Béla, Ruszkay Gáborné) 
A60 6. SESE Sárospatak60 (Ulicny János, Forrai Imre) 
C 4. Ruszkai Család 
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MÁTRA KUPA EGYÉNI VERSENY 2012.10.14. 
F 9. Fehér János TSC 
F 10. Farkas János TSC 
N 3. Dr. Bartók Adrienn TSC 
N 5. Gyúró Anna TSC 
N 7. Csarnai Béláné MVSC 
N 8. Tóth Éva TSC 

NY 4. Borbély József TSC 
NY 5. Bartók Julianna MVSC 
NY 9. Verdó István TSC 
NY 11. Kemény Mihály TSC 

 

XIV. Zemplén Kupa Tájékozódási Túraverseny 
2012. szeptember 22. Károlyfalva 

 
Szép, kellemes őszi napsütésben került megrendezésre az idei versenyünk. A versenyt megelőző száraz idő 
fülledtségét az előző napok esőzése megszüntette, de nem befolyásolta a kijelölt pálya terepviszonyait és az 
erdei utak járhatóságát amely mind a versenyzők, mind pedig a szervezésben résztvevőknek is segítséget 
jelentett a rendezvény sikeres lebonyolításában. A verseny központját a Károlyfalva, horgásztó és szabadidő 
park biztosította, ahol kellemes, kulturált körülmények várták az odaérkező versenyzőket és 
hozzátartozóikat. A rajt és cél ugyanitt volt, ahonnan szembe indítással oldottuk meg a különböző kategóriák 
versenypályáit: A – A36 – A50 egy irányba szintesebb kezdéssel, az A60 – A70 és B pályák pedig velük 
szemben kevésbé meredek vonalvezetéssel. 
Az előző évben nemzetközi versenyre készült tájfutó térkép kis túlzással megfelelt a verseny 
követelményeinek. Célunk volt egy „Tengerszem” körüli versenypálya kialakítása, feladat koncentrálása.  
A pályák terepviszonyai – pályahossz, jelentős szintemelkedések - fizikálisan igénybe vették a csapatokat – 
időhibák -, azonban a sokrétű feladatok ellenére azok teljesítése, megoldása nem okozott gondot a 
versenyzők jelentős részének. Az irányfésűt, itinert, sziklakeresést, szerkesztést vagy a menetidő számítást 
jó színvonalon teljesítették a csapatok. Ellenben vitát váltott ki az iránymérés pontatlansága, a 
távolságmérés, térképhibás helyek bemérései, illetve néhány fogalmazási értelmezés. 
Az említett vitát kiváltó észrevételek közül a versenybíróság érdemben kettővel foglalkozott: az egyik a 
távolságmérés, a másik az iránymérés. 
A távolságmérésnél a kiszúrás előtti mínusz egyes lapbólya nem egzakt módon való elhelyezését és az e 
feletti száraz árok bizonytalan viszonyát kifogásolták. Ezt a kritikát részben elismerve - mivel helyben óvás 
nem volt - nem változtattunk a kialakult eredményeken - /felmerült a teljes feladat törlése, de ez csak az A36-
ba jelentett volna változást/ - a jövőben erre nagyobb figyelmet fordítunk. 
Hivatalosan egy óvás érkezett: a Kokesz és Mici csapat A60 kategóriában az iránymérési feladat 
pontatlansága ill. értékelése miatt. Tárgya: az általunk mért 106 fok helyet az általuk mért 109 fokot kérték 
elfogadni. Az óvásnak – egyeztetve a szövetségi ellenőrrel – helyt adtunk, azonban a késői idő és a távoli 
pont miatt, ezt a helyszínen nem állt módunkban közösen ellenőrizni. Közösen elfogadtuk azt az óvás 
értékelési elvet, hogy az összes „A”-s csapatok e pontnál lévő eredményét figyelembe véve döntünk az 
óvásról. Amennyiben az összes eredmény 50+1 százaléka a óvást támasztja alá, a leadott óvást elfogadjuk. 
Az utólagos értékelés ezt az óvást alátámasztotta, így a csapatok eredményét ez alapján javítottuk. (ui.: A 

ZK kitűzői a meglévő tudásuk és a technikai lehetőségeik alapján 
mérték ki az iránymérési feladatot. Ez négy főt jelentett (2 laptájoló, 2 
tükrös tájoló, többszöri mérés) bár valószínű, hogy a közeli 
fémkordonos szőlőhuzal befolyásolhatta a mérésünket. 
Összességében a verseny rendezési körülményeit, lebonyolítását a 
csapatok részvételét, hangulatát jónak ítéljük, a felmerült 
versenykritikákat köszönjük, ezeket építő szándékkal, - az ezekért 
való felelősséget vállalva - a jövőben figyelembe vesszük. 

Reméljük a versenyt érintő 
kritikák ellenére a háziak által 
főzött babgulyás és mellé a 
„Zempléni tea” mindenkinek 
ízlett és jól érezte magát. 
Köszönjük még egyszer 
minden résztvevőnek, hogy 
megtisztelték 
rendezvényünket! 

A rendezők nevében: 
Jármy István 

Rendezvény szervező 
A támogatásból valósult meg 
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Északi tájakon/Túrabeszámolók 
Magashegy teljesítménytúra 2012. szeptember 29. 

A Felsővadászi Diáksport Egyesület ötödik alkalommal rendezte meg a Magashegy gyalogos és - 
kerékpáros teljesítménytúrát. Ebben az évben a túra a Magyar Sportturisztikai Szövetség által szervezett 

Magyar Nemzeti Teljesítménytúra és Terepfutó Kupa NB II osztályának 6. futama volt. 

Távok Útvonal 

Magashegy 15 Útvonal: Felsővadász – Nyésta – Szanticska – Magas-hegy - Gadna - Felsővadász 

Magashegy 25 Felsővadász – Nyésta – Abaújszolnok - Szanticska – Magas-hegy – Gagyapáti - Gadna - 
Felsővadász 

Magashegy 35 Útvonal: Felsővadász – Nyésta – Abaújszolnok - Szanticska – Magas-hegy – Gagyapáti – 
Gagyvendégi – Gagybátor - Irota - Felsővadász 

Magashegy 45, 
45 terepfutó, 45 MTB 

Útvonal: Felsővadász – Nyésta – Abaújszolnok - Szanticska – Magas-hegy – Gagyapáti – 
Gagyvendégi – Gagybátor - Irota - Lak - Felsővadász 

 
Beszámoló a teljesítménytúráról  
(forrás: TTT honlap túrabeszámolók „Ebesztos”)  
 

35 km Jó kis túra volt. Ma, vasárnap reggel arra ébredtem, hogy gondolataim 
Cserehát lankáin járják ismét a túra útvonalát.... 
 

A szeptember végi jó idő ígérete csábított bennünket túrázni. A Tarpa Trapp is 
esélyes volt, de most a dimbes-dombos Cserehátra esett választásunk. Az Ebesi 
Sportbarátok közül öten (köztük egyedül képviseltem a férfi nemet) indultunk 
szombaton hajnalban Felsővadászra, az ottani Diáksport Egyesület 
rendezvényére. Négy asszonyka csacsogta, csivitelte végig a napot, "...mesélt 
ilyet, mesélt olyat, mesélt sok csodát...". A rajtnak-célnak helyet adó szép 
iskolából az indulást megelőző formaságokat gyorsan letudva egy kicsit borongós 
időben vágtunk neki a 35 km-es távnak, melyet sikerült kb. 5 km-el meghosszabbítanunk,  de mindent 
sorjában.  
 

Elindultunk az iskolából Nyésta felé. A rendezők által felfestett pink jelzések sokat segítettek az OKT ill. piros 
jelzés követésében, melyek bizony nem mindig voltak jól észlelhetők. Nyésta Római kat. templomnál 
debreceni túrázók (futók) szaladtak el mellettünk (rossz irányba, de hamar korrigálták a hibát), majd 
Abaújszolnokon frissítővel vártak bennünket a rendezők. A következő állomáshely,  Szanticska kis község,  
rendezettsége, hangulata megfogott bennünket. Az ellenőrzőponton pótoltuk az addig elvesztett energiát, 
majd folytattuk utunkat..... a 15 km-es táv kiírása szerint. Közel egy kilométert haladtunk, mikor kocsival 
utolért bennünket az ellenőrzőpontnál megismert kedves hölgy és felvilágosított az általunk választott táv 
helyes útirányáról. Itt is szeretném megköszönni neki fáradozását, ill. a lányoktól elnézést kérek, hogy a 
rendezők által biztosított részletes túraleírás és térkép ellenére ráhúztunk egy kicsit. A Magashegyi kilátó 
már gond nélkül lett meg. Állaga elhanyagolt, felirat figyelmeztet  használatának életveszélyes voltára. Talán 
lesz gazdája, aki méltóképpen gondozza, hogy a táj szépségét a tetejéről is megcsodálhassa az erre járó 
kiránduló. Tovább haladunk Gagyapátiba, ahol megint frissíthettünk. Gagyvendégin áthaladva érkeztünk be 
Gagybátorba, a református egyház gyülekezeti termébe felállított ellenőrző ponthoz. Itt nagyon finom házi 
süteményeket ehettünk, de sajnos zsíros és lekváros kenyér már nem volt. Volt izotópiás ital is, melytől az 
ígéret ellenére sötétben nem fénylettünk neonfényben, pedig majdnem szükség lett rá. Az ep. kedves 
férfiemberével még pár szót váltottunk a szanticskai üdülési lehetőségekről, majd Irota felé vettük az irányt. 
A helyes irány követését itt is a felfestett jelzések, nyilak tették lehetővé, melyet a sárga szallagok jól 
egészítettek ki. Irotán már a túra 29. kilométerében voltunk, így jól esett az itteni ellenőrző ponton kapott házi 
bukta és kakaóscsiga. A túra utolsó szakaszát felfrissülve kezdtük meg, haladtunk OKT-n ill. a jól 
megszokott felfestéseket követve, majd "árulás" történt. OKT jobbra fordult, az általunk megszokott színű 
(legalább is általuk olyannak vélt, egy fa törzsére jól láthatóan felfestett) nyíl balra mutatott. A túraleírás is 
felhívta a figyelmet, hogy le kell majd válni a kék jelzésről, így mi elérkezettnek láttuk az időt ennek gyakorlati 
végrehajtására. Persze egy idő után feltűnt a "pink pöttyök" hiánya, majd felismertünk, hogy olyan helyre 
jutottunk, ahol már egyszer voltunk. Utólag már tudjuk, hogy a térképen Cigány-hegynek jelzett hely 
közelében tévelyedtünk el. Eltévedésünk felismerve visszamentünk az utolsó általunk helyesnek vélt 
jelzésig, majd telefonos segítségkérést követően haladtunk tovább az OKT vonalán. A rendezők aggódó 
hívásaira egyre nyugodtabban tudtuk mondani, hogy a helyes irányt követjük, hiszen meglett a helyes 
elágazás, majd az erdőből kiérve megpillantottuk utunk végpontját. A 10 órás szintidőt teljesen kihasználva 
sötétedéskor értünk vissza az iskolához, ahol pár szóval megbeszéltük a történteket a rendezőkkel, majd 
átvettük a teljesítést igazoló oklevelet és kitűzőt. Külön jól esett, hogy a babgulyánál gondoltak ránk, így egy-
egy tányér még jutott nekünk, tekergőknek is. 
 

Összefoglalva: nagyon jól szervezett  túra, jó leírás, színes térkép, jól követhető jelzések, bőséges ellátás. 
Cserehát nagyon szép, ne hagyjátok ki! 
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Északi tájakon/Kisfürkész 
A barnamedve (macitan) 

 
A 21. EKE táborban Szentegyházán, szervezők sűrűn emlékeztettek bennünket a környéken felsejlő medve 
populációra, és azok viselt dolgaira. Igaz, hogy olyan emberrel még nem találkoztam, hogy a saját két 
szemével látott már medvét, de olyanokkal igen, akik már beszéltek olyannal, aki látott. Nos, gondoltam 
utána nézek a dolognak. Utánanézés közben találkoztam ezek a remek kis anyaggal az interneten Szabó 
Sándor debreceni sporttársunk tollából. Megosztom veletek.(BJ) 
 

„Egyszer télen (márciusban) egyedül túráztam Szlovákiában (a többiek síeltek) és teljesen felkészületlenül 
összefutottam egy macival. Életre szóló élmény marad! Csak lemerevedve bámultam a bundást. Na, ettől 
kezdve gyarapítottam tudásanyagomat a témában (pl.: hogy kerüljem el a találkát? stb.), főleg mivel szeretek 
a területükön (Erdély, Felvidék, Horvátország, …) barangolni. 
Először pár mondat a szakirodalom által is jegyzett leírás a viselkedésükről.  
 

Életmódjuk: A barnamedve 
mindenevő, gyakorlatilag mindent 
megeszik: a növényeken és a 
terméseken (pl.: áfonya) kívül 
szívesen fogyaszt apró 
rágcsálókat (pl.: egereket, 
mormotákat), ízeltlábúakat, 
ritkább esetekben nagyobb 
emlősöket is (pl.: nyulakat). Ragadozó életmódjuk elsősorban a téli álmuk előtti időszakban jellemző, ilyenkor 
sok zsírt szükséges felhalmozniuk, amit az állati eredetű táplálékforrásból tudnak biztosítani. 
A hideg idők beköszöntével nyugalomba vonulnak. A medvék nem alszanak igazi téli álmot, a valóságban 
nem hibernálódnak (mint a kétéltűek, a hüllők és egyes rágcsálok), szívverésüket ugyan lelassítják, 
táplálékot nem vesznek magukhoz, viszonylag éber állapotban vannak, felébreszthetőek. (Példa 2011-ben 
egy svéd síelő esete.) A testsúlyuk télen jelentősen lecsökken, amit tavasszal szereznek vissza.  

  
 
 

A vemhes nőstények a téli álom vége felé hozzák világra kölykeiket Az pedig már valóban a természet 
csodája, hogy a hetek óta semmivel sem táplálkozó mackómama teje mitől lesz átlag 22%-os zsírtartalmú 
(ilyen zsíros tejet Földünk állatvilágában csak a fókakölykök kapnak.)!-  
 

Előfordulása: A barnamedve bármelyik napszakban lehet aktív, de rendszerint reggel és este táplálkozik, 
a nap többi részét pedig fedezékében tölti. Ehhez többnyire egy mélyedést ás magának, és belefekszik. 
Ennek ellenére hiba lenne azt hinni, hogy a mackók egész nap csak lustálkodnak: napi botorkálásuk során 
átlagban 2 km-t tesznek meg, kivételes esetekben viszont egy nap akár 10 km-t is átgyalogolnak.  
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Északi tájakon/Kisfürkész 
 

A barna medvék magányos állatok, csak olyan helyeken láthatjuk többesben, ahol táplálékbőség van, ilyen 
például egy nagyobb érett áfonyacserjés terület. A medvék telephelyeit ezért viszonylag nagy magasságban, 
lakott helyektől távol találjuk, az állatok pedig jobbára csak éjszakánként ereszkednek le a völgyekbe - 
zsákmányszerzés céljából.  A fiatal nőstény medve sokszor születésének helyén telepedik meg. Az ifjú hím 
medve elvándorol, és igyekszik a felnőtt hímek útját elkerülni, mert a riválisok találkozása gyakran halálos 
küzdelembe torkollhat. "A legerősebb hímek a legmagasabb rangúak, bár a bocsaikat védő nőstények a 
legagresszívabbak." 

   
 

Jó tanácsok 
1.Túrázáskor 
Amikor „medvésben” járok, pl.:2011.május, alkalmazom a LEGFONTOSABB szabályt: NE LEPD MEG A 
MEDVÉT! Nem csípik a meglepit! Folyamatos időközönként kiabálj, mint Bear Grylls, énekelhetsz is, vagy 
beszélj hangosan. Nem próbáltam, de köthetsz egy „medvecsengőt” a hátizsákodra. Ebben a lényeg: a 
medve beazonosítja a helyedet és elkerül. Mivel a medve alapjában kerüli az embereket, ha teheti elkerül. 
Látszik ez abból is, hogy kevesen látnak medvét. Inkább csak a nyomát. A csapatban haladás ilyenkor 
előnyösebb, mint egyedül. Ha folyamatosan megy a csicsergés, a medve könnyebben észrevesz. Ha sűrű 
bozótosban kell menned, tényleg lármázz! Ha tetemet látsz, bűzt érzel, kerüld el azt a részt! Láttam a 
Discovery-n egy vadászt, akit azért támadott meg a medve, mert figyelmen kívül hagyta ezt és megnézte a 
medve által elejtett vadat. Ha hangoskodsz, valószínűleg elkerülöd. De ha csendesen bekerülsz a zónájába 
(és még bocsai is vannak), nagy eséllyel átélhetsz egy macitámadást. Nem véletlen a Székelyek mondása: 
”A medve nem játék!” A medvék indoktalanul nem támadnak. Majd' minden esetben az emberek a felelősek 
a támadásért. Ez nem érvényes az emberi kajákra, hulladékokra szokott (szoktatott) maciknál. Nekik a 
természetes viselkedésük felborul. Több szerencsétlen esetről hallottam Romániából (”kukázó macik”). Nekik 
az étel összekapcsolódik az emberrel, és ez baj.  
2.Sátrazáskor 
Ne a csapások közelében sátrazz! Ne főzz a sátornál! Ne aludj kajaszagú ruhában! Ne legyen illatos ez-az a 
sátradban! Ne sátrazz kukák/szemét közelében (pl.: Romániában)! A kaját jó messze a sátortól, 2 fa közé 
felhúzva tárold! Az edényeket jobb, ha a távolban a tehén, mint a sátorban a medve nyaldossa (2010. Erdély! 
HTTK túra)!  
3.Találkozás esetén: 
Ha látod, kerüld el, ha van rá mód. Ha közelről találkoztok össze, maradj nyugodt. Ritkán támadnak, a 
szakirodalom szerint, csak a bocsaikat, elejtett zsákmányukat és személyes territóriumukat védik. Ha már 
nem érez fenyegetést, megy tovább. Van, hogy közelebb jön, feláll kétlábra, hogy jobban lásson. Ez még 
nála nem a támadás jele. Mozgasd a karod, hogy magasabbnak lásson, határozott mély hangokat adj ki!  Ne 
szaladj el, rögtön zsákmánynak néz! Ha már nem foglalkozik veled, lassan, nem megfordulva hátrálhatsz! Ha 
többen vagytok, ütögessetek össze lábast, túrabotot!  
Ha megtámad: ”Tettesd magad halottnak!” módszer. Lényege: magzatpóz, kézzel a tarkót védve. Ha 
fenyegetve érezte magát és azért támadott, ott fog hagyni. Erőspaprika vagy gázspray is jó szolgálatot tesz. 
Bár nekem nincs. 
Mindent összegezve: ha betartod a legfontosabb szabályt, nagy a valószínűsége hogy 
nem fogsz látni sem, nemhogy találkozni macival. 

 
Szabó Sándor HTTK (forrás: internet) 
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Északi tájakon/Kikapcsolódás 
 

Feszültség levezetésül álljon itt néhány „medvés” vicc ! 
 

 A székelyek három nagy igazsága:– A sör nem alkohol!– A nő nem ember!– A medve nem játék! 
 

 Két turista sétál az erdőben. Egyszer csak kiugrik eléjük egy medve, és éhes ordítással feléjük indul. 
Az egyik kétségbe esik, míg másik gyorsan leveti a bakancsát, elővesz a hátizsákjából egy sportcipőt, és 
lábbelit cserél. - Megőrültél? - kiált rá a társa. - Egy medvét akarsz lehagyni futásban? Mire a másik:- Én 
nem a medvét akarom lehagyni, hanem téged. 

 

 Erdőőr magyaráz egy csoport kirándulónak Pádison...- Lehetséges - figyelmezteti őket -, hogy 
medvével fogunk találkozni. De mivel a medvék általában kerülik az emberekkel való kapcsolatot, azt 
javaslom, akasszanak kis csengettyűket a hátizsákjukra, hogy jelezzék a közeledtüket és időt adjanak a 
medvéknek a visszavonulásra. Ha viszont maciürüléket látnak - teszi hozzá -, azonnal hagyják el a 
területet. 

- De honnan tudjuk, hogy az medveürülék? - kérdi az egyik kiránduló. 
- Ennél mi sem egyszerűbb - feleli az erdőőr. - A medve ürüléke mindig tele van kis 
csengettyűkkel. 

 

 Juhász legeltet a hegy lábánál. Arra téved egy vadász és kérdi a juhásztól: 
- Látott medvét, bátyám? 
- Láttam, fiam. 
- És merre ment? 
- Arra, ni! – mutat a sűrű erdő felé a bácsi. Örömmel elindul a vadász, hogy végre itt a nagy 
vad. -  Pár nap múlva előkerül bokroktól tépetten, éhesen, fáradtan. Mérgesen förmed az öregre: 
- Mikor látta maga azt a medvét? 
- Megvan annak már három éve is. 

 

 Öreg székely ül a háza kertjében és pipázik. Kiabálva rohan feléje az unokája. 
- Nagyapa, nagyapa! Medve van a háztetőn! Az öreg szippant egyet a pipából és így szól 
- No, akkor hozd a kutyát, a puskát meg a petrencés rudat. 
- Minek ennyi minden, nagyapa? 
- Én majd felmászok a tetőre, a petrencés rúddal lepiszkálom a medvét, te meg ráereszted a 
kutyát, hogy harapja le nekije a tökeit. 
- De minek a puska? 

 Az öreg megint szippant a pipából és azt mondja 
- Ha netalán a medve piszkál le engem, akkor 
lelövöd a kutyát. 

 

 Kiabál a székely legény az apjának:- Édesapám, fogtam 
egy medvét! 
- Jól van, hozd ide! 
- Nem tudom, mert nem enged el!  

 

 Mi lesz ha keresztezzük a medvét és a vajas kenyeret? 
- Bundás kenyér! 

 

 Csatak, a turista magyarázza barátainak:- A 
legveszedelmesebb dolog medvével találkozni az erdőben. Fegyver nélkül egyszerűen nincs is remény a 
menekülésre. Ha az ember futni kezd, a medve még gyorsabban fut... Ha az ember vízbe ugrik, a medve 
utána...! És ráadásul gyorsabban is úszik! Ha az ember fára mászik, a medve még gyorsabban mászik 
fel utána...- No és ha az ember elbújik? - kérdi valaki izgatottan. - Hiába - legyint Csatak -, a medve 
elbújni is gyorsabban tud. 
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Északi tájakon/Múzeumok Borsod szerte 
 

A Világ legnagyobb könyve (Szinpetri) 
 

2011.óta magyar alkotás tartja a világ legnagyobb 
könyvének Guinness-rekordját. Szobányi méretű, 
4 méter magas, 3,7 méter széles, 346 oldalas, 
másfél tonna súlyú az alkotás és valódi bőrbe 
kötötték. Betűi tenyér nagyságúak. Olvasásához 
aligha kell szemüveg, s lapozgatni is csak két-
három ember tudná. A címe Törékeny Természeti 
Örökségünk, és a környék élővilágát, flóráját és 
faunáját mutatja be. A könyvet az arnóti Varga 
Béla és fia, a papírmérnök Varga Gábor készítette, 
kevesebb, mint két év alatt. A Szinpetriben lévő 
vízimalomban, mint turistalátványosság kapott 
helyet.   
 

Aki megálmodta és alkotását megszervezte, a 36 
éves dr. Varga Gábor papíripari mérnök már 
gyerekkorától a merített papír, a könyvek és az 
olvasás szerelmese. A Diósgyőri Papírgyár egykori 
termelési és műszaki igazgatója az ország eddig 
legnagyobb, a Széchényi Könyvtárban lévő, 70-
szer 100 centiméteres könyvéhez falujának 
üzemében korábban készített kézzel merített 
papírt, a Világ Legnagyobb Könyve „projektjéről” 
pedig öt éve döntött. Akkor már ismerte a denveri 
könyv paramétereit: 2 méter 74 centi széles, 3 
méter magas, súlya 252,6 kiló, 300 oldalas. A 
tervezésben, számítógépes modellezésben az 
sem zavarta, hogy előtte Libanonban már egy 
ennél is nagyobb – igaz, csak fotókat tartalmazó – 
könyv készült. 
 

Persze semmi nem ment könnyen. Bécsből hoztak 
egy tonna kellően vastag, 3,8 méter széles papírt –  
 

a cég ráadásul ingyen adta. A nyomda kérdése  
nehezebb ügy volt; végül Pesten rátalált egy 
plakátnyomóra és az ország legnagyobb-
legszélesebb nyomdagépére. Közben beindult a 
szakemberek által írt és fotózott anyag gyűjtése és 
szerkesztése, ez is két évig tartott. 
 

A könyv címe „Törékeny természet”, hiszen az 
Aggteleki Nemzeti Park mellett a határon túlra is 
átnyúló Gömör–Tornai karsztvidék élővilágát, 
természeti és épített értékeit kívánja bemutatni. 
Nyomtatni tavaly nyáron kezdték, kötését Arnóton 
folytatták. Íveket varrtak, zsanérokat illesztettek, a 
fából készült kemény táblákat húsz argentin marha 
bőre borítja. A munkát a Nemzeti Kulturális Alap, 
az Aggteleki Nemzeti Park, a bécsi papírgyár, 
kedvezményes árával a pesti nyomda és még jó 
páran támogatták, de mire befejezték, ráment az 
alkotónak és szüleinek igen sok milliója. Varga 
Gábor szerint értéke pénzben mégsem mérhető, s 
aki megpróbálná ellopni, annak bizony szét kellene 
szednie az egész Szinpetri malmot. 
 

A könyvet kiállítani csak fekve, s kicsit megnyitva 
lehet. Láttára a turisták bizonnyal úgy érzik majd 
magukat, mint Gulliver az óriások országában. A 
prospektusok mellett kinyomtatták a Nagykönyv 
kicsinyített mását is 40 × 50 centiméteres 
nagyságban. Varga Gábor a látogatóknak kis 
„reprinteket” is tervez, hiszen aki a Nagyot 
megnézte, az otthon, kézbe véve szívesen 
elolvasná, hogy miről szól, ugyanis a kiállításon 
lapozgatni nem lehet.  
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Északi tájakon /November/(minden napra egy vers)  
 

november 01. Nagy László: Krizantém  
 

Fehér vagy, mint a habcsomó, 
nehéz vagy, mint a bánat, 
sokasodnak a csattogó, 
vicsorgó őszi árnyak.  
 

Krizantém, havas zivatar 
készül, s a föld lesz ágyad, 
isten haragja betakar, 
és vége a világnak.  

november 02. Sárközi György: Őszirózsa  
 

"...Jaj rózsa, rózsa, rózsa, 
ne hullj le még, ne múlj ki, 
romjaidból virulj ki, 
gyilkos ősz, tavaszulj ki, 
halálnak hírhozója."  

november 03. Buda Ferenc: Ne rejtőzz el..  
 

Ne rejtőzz el, úgyis látlak! 
Rádcsukom a szempillámat. 
Benn zörömbölsz a szívemben, 
s elsimulsz a tenyeremben, 
s elsimulsz az arcom bőrén, 
mint vadvizen a verőfény. 
Nagyon jó vagy, jó meleg vagy, 
nagyon jó így, hogy velem vagy. 
Mindenekben megtalállak, 
s öröm markol meg, ha látlak. 
Nézz rám, szólok a szemednek, 
ne fuss el, nagyon szeretlek!  

november 04. Tamkó Sirató Károly: Szembeszél  
 

Hogyha 
fúj 
a szembeszél 
okos  
ember 
nem beszél! 
Lélekzik az orrán át! 
Nagy hidegben 
ősz-esőben 
így játssza ki 
a náthát!  

november 05. Kántor Péter  
 

Hol szerettelek 
hol utáltalak 
csak sose voltál 
közömbös nekem  
 

Mikor röpködtél 
mint a pántlika 
mikor szorítottál 
mint a kenderkötél.  
 

Neked beszélek 
most is, ki másnak 
te pedig másnak 
pedig csak egymásnak.  
 

Mikor póráz voltál 
mikor mézesmadzag 
szakadó szál mikor 
mikor köldökzsinór. 

november 06. Radnóti Miklós: A "Meredek út" egyik 
példányára  
 

Költő vagyok és senkinek se kellek, 
akkor se, hogyha szótlan dünnyögök: 
sebaj, hisz énekelnek 
helyettem kandi ördögök.  
 

S higgyétek el, higgyétek nékem el, 
joggal legyez az óvatos gyanú! 
költő vagyok, ki csak máglyára jó, 
mert az igazra tan.   

Olyan, ki tudja, hogy fehér a hó, 
piros a vér és piros a pipacs. 
És a pipacs szöszöcske szára zöld.  
Olyan, kit végül is megölnek,mert maga sosem ölt. 

november 07. Ady Endre: Őszi éjszakán  
 

A szél, ha hűvös éjszakákon 
Lehűti mámoros fejem, 
A te hideg, utolsó csókod, 
Az jut eszembe én nekem.  
 

Hiába száll agyamra mámor, 
S virrasztok annyi éjszakát, 
Mindig érzem annak a csóknak 
Halálos, dermesztő fagyát.  
 

Ajkad akkor tapadt ajkamra 
Utólszor...aztán vége volt... 
Talán tavasz sem volt azóta, 
Az egész világ néma, holt...  
 

Mikor a szél fülembe súgja , 
Hogy csóknak, üdvnek vége van, 
A sírból is életre kelnék: 
Zokognék, sírnék hangosan.  

november 08. Babits Mihály: A dal 
 

...Megmondom a titkát édesem a dalnak: 
önmagát hallgatja, aki dalra hallgat. 
Mindenik embernek a lelkében dal van 
és a saját lelkét hallja minden dalban. 
És akinek szép a lelkében az ének, 
az hallja a mások énekét is szépnek.... 

november 09. Weöres Sándor: Duna mellett  
 

Duna mellett kopár fa, 
rászállott a madárka, 
rászállott a madárka, 
vízre hajló ágára.  
 

Kettőnket te madárka, 
csak elbír a kopár fa, 
ráülünk az ágára, 
fütyülünk a világra. 

november 10. Pass Lajos: Dúdoló  
 

Hosszú tollú zápor 
Fészkel az akácon. 
Vigyázz, a szerelmünk 
Szemedben ne látsszon! 
Szőhetsz már nyarakat 
Szakadó sugárból, 
Ne hidd , hogy szerelmünk 
Felszikkad magától.  

november 11. Katona József: Vágy  
 

Nemde világok - idők -nyúlnak heverészve tömötten 
A cél közt, s közted? vak here-vágyakozás! 
Gyermeki bábok után kacsálódó képezet! egykor 
Csillagokat sietél egybe ölelni - mi lett? 
Dölyfös kedvesnek csak az egy mosolyogva kiejtett 
Nem szava feltátott sírodig elkanyarít. 

november 12. Bisztray Ádám: November kapui  
 

"November kapui megnyílnak, 
s beömlik rajtuk a köd, 
száraz völgyét, vékonyka csemetefáit 
áztatja késve jött eső..."  

november 13. Határ Győző: Csandalák  
 

...bélünkben sehol irigység viperája 
síkon szénaboglya hegyen barlangi bolt- 
hej világ vetett ágy! nem élünk hiába 
ha meg hiába éltünk - ez volt ennyi volt 
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Északi tájakon /November (minden napra egy vers)  
 

november 14. Gazdag Erzsi: Mesebolt  
 

Volt egyszer egy mesebolt, 
abban minden mese volt. 
Fiókjában törpék ültek, 
vizilányok hegedültek.  
 

Öreganyók szőttek-fontak, 
apró manók táncba fogtak. 
Kaszás pók varrt az ablakban, 
lidérc ugrált az udvarban.  
 

A lámpában ecet égett. 
Az egy lábú kettőt lépett. 
Cégére egy tündér volt, 
...ilyen volt a mesebolt. 

november 15. Juhász Gyula: November  
 

Nem is búcsúzott, elment szótalan, 
Az ifjúságom, íme odavan.  
 

Nem is tudtam, hogy valaha volt, 
Hisz mindig búról és gondról dalolt.  
 

Nem is szerettem fanyar új borát, 
Asszonytalan és pénztelen sorát.  
 

Nem is sirattam el, csak csöndesen 
Elbámulok az eltűnt éveken:  
 

És ma sír, zúg, búg, zendül az avar: 
Holt ifjúságom most élni akar! 

november 16. Wass Albert: A bújdosó imája  
 

...Uram , ki fönn az égben, 
lakozol fényességben, 
gyújtsd föl szent tüzedet 
az emberek szívében:  
 

jó tettek nyugalmát, 
derűt és békességet, 
mit el nem fúj az orkán 
s rontó tűz meg nem éget! 

november 17. Csokonai Vitéz Mihály: November  
 

Eljött már november didergő hónapja, 
Hideg szele a fák ágait megcsapja. 
Meghalva elhullnak a sárga levelek, 
Játszadoznak vélek a kegyetlen szelek. 
Az ajtónál álló télnek hideg zúzza 
A zöld ligeteket s mezőket megnyúzza. 
Hideg eső csorog, csepeg egész éjjel, 
A fázékony Auster havat is hány széjjel. 
A borongós égnek sűrű felhőzése 
Házba zárt szívünknek kedvetlenedése..."  

november 18. Komjáthy Jenő: Csak tartsatok...  
 

" csak tartsatok előmbe tükröt! 
Habár tudom, nem hízeleg. 
Szemlélve arcom dúlt vonásit, 
Tüstént magamra ismerek.  
 

Hisz annyi bánat átviharzott 
E roncsolt, sápadt alakon, 
A szenvedések, kínok árja 
A durva földi harcokon..."  

november 19. Arany János: Mátyás anyja  
 

Szilágyi 
Örzsébet  
Levelét megírta; 
Szerelmes 
Könnyével 
Azt is telesírta.  
 

Fiának 
A levél, 
Prága városába, 
Örömhírt  
Viszen a 
Szomorú fogságba:  

"Gyermekem! 
Ne mozdulj 
Prága városából; 
Kiveszlek, 
Kiváltlak 
A nehéz rabságból.  
 

Arannyal, 
Ezüsttel 
Megfizetek érted; 
Szívemen 
Hordom én 
A te hazatérted..."  

november 20. Lévay József: Mikes  
 

"... Peregnek a fákról az őszi levelek, 
Kit erre, kit arra kergetnek a szelek, 
S más vidékre száll a 
Csevegő madárka 
Nagy Törökországból; 
Hát én merre menjek, hát én merre szálljak, 
Melyik szögletébe a széles világnak 
Idegen hazámból?..."  

november 21. Csorba Győző: Őriznek  
 

Nagyapáim alig dédapáim sehogy 
nevüket is lassú elmélkedéssel 
de talán ha a napba nézek: 
szemem hunyorgása s a nőkre: 
az az áramütés talán 
vagy a víz és a csönd szerelme 
-akármi és akárhogyan: 
a világ nem szokhat le róluk 
létezésemmel kényszerítem 
s folyton lazítva könnyedebben 
hiszen gyarapszik a csapat 
s ha kiállok s mindent viszek 
rólam se szokhat a világ le 
maradnak akik kényszerítik 
nem a nevemre-nem-sok-érő 
nem a híremre - az se többet 
hunyorgásomra ha a napba nézek 
amaz áramütésre ha a nőkre 
a csönd szerelmére meg a vizére 
akármire s akárhogyan 
de őriznek hogy meg ne haljak  

november 22. Ady Endre: A Hortobágy poétája  
 

Kúnfajta, nagyszemű legény volt, 
Kínzottja sok-sok méla vágynak, 
Csordát őrzött és nekivágott 
A híres magyar Hortobágynak.  
 

Alkonyatok és délibábok 
Megfogták százszor is a lelkét, 
De ha virág nőtt a szívében, 
A csorda népek lelegelték.  
 

Ezerszer gondolt csodaszépet, 
Gondolt halálra, borra, nőre, 
Minden más táján a világnak 
Szent dalnok lett volna belőle.  
 

De ha a piszkos, gatyás, bamba 
Társakra nézett, 
Eltemette rögtön a nótát: 
Káromkodott vagy fütyörészett.  

november 23. Füst Milán: Nyilas - hava  
 

Ősz van, korán sötétül és künn esik. 
Vénül az idő s könnyei szakállára peregnek. 
Magános lélek! S ködös éjjeken át didereg, 
S csak ködös hajnalidőbe derül, mikor rohanó, 
 

Tengerzöld felhők úsznak az égen. Holtan 
Fekszik a lélek ilyenkor s boldog. Jószívű szellem, 
Idegen szellem közeleg s tengerzöld 
Szőlőfürtöt tart bús arca elé... 
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november 24. Kiss József: Tűzek  
 

...- S amíg lelkemmel káprázatok játsznak, 
S jövendő tüzek délibábja von, 
Amelyek távol ég alján cikáznak - 
Valamikor- beomlott síromon: 
Itt ülök némán, magamba rogyva, 
Míg száll az óra, mint egy pillanat, 
És félig ébren és félig álomba 
Piszkálgatom a húnyó parazsat. 

november 25. Heltai Jenő: Mert dalaimnak...  
 

Mert dalaimnak azt a részét, 
Mely túlnyomónak mondható, 
-Minek tagadjam gyöngeségem- 
Kegyedhez írtam, kis Kató.  
 

És dalaimnak az a része, 
Mely túlnyomónak mondható, 
Kegyednek semmiképp se tetszett, 
Sőt visszatetszett, kis Kató.  
 

Igaz, hogy önt tegezni mertem, 
Ami botránynak mondható, 
Mert önt csupán magáznom illik, 
Vagy kegyedeznem, kis Kató.  
 

De dalaimnak azt a részét,  
Mely túlnyomónak mondható, 
Mégis szívemből szívhez írtam, 
Az ön szívéhez, kis Kató.  
 

Hogy ön hideg maradt s kegyetlen, 
Már ez malőrnek mondható, 
Ha bánatomban meghalok most, 
Magára vessen, kis Kató.  
 

Magára vessen, ha belőlem 
Más nem marad meg, kis Kató, 
Mint dalaimnak az a része, 
Mely túlnyomónak mondható.  

november 26. Babits Mihály: A lírikus epilógja  
 

Csak én birok versemnek hőse lenni, 
első s utolsó mindenik dalomban: 
a mindenséget vágyom versbe venni, 
de még önmagamnál tovább nem jutottam  
 

S már azt hiszem: nincs rajtam kívül semmi, 
de hogyha van is, isten tudja hogy van? 
Vak dióként dióban zárva lenni 
s törésre várni beh megundorodtam.  
 

Bűvös körömből nincsen mód kitörnöm. 
Csak nyilam szökhet rajta át: a vágy - 
de jól tudom, vágyam sejtése csalfa.  
 

Én maradok : magam számára börtön, 
mert én vagyok az alany és a tárgy, 
jaj én vagyok az ómega s az alfa.  

november 27. Pilinszky János: Tilos csillagon születtem  
 

Én tiltott csillagon születtem, 
a partra űzve ballagok, 
az égi semmi habja elkap, 
játszik velem és visszadob.  
 

Nem is tudom, miért vezeklek? 
Itt minden szisszenő talány, 
ne fusson el, ki lenn a parton, 
e süppedt parton rámtalál.  
 

S ne félj te sem, ne fuss előlem, 
inkább csitítsd a szenvedést, 
csukott szemmel szoríts magadhoz, 
szoríts merészen, mint a kést.  
 

Légy vakmerő, ítélj tiédnek, 
mint holtak lenn az éjszakát, 
vállad segítse gyönge vállam, 
magam már nem bírom tovább!  
 

Én nem kívántam megszületni, 
a semmi szült és szoptatott, 
szeress sötéten és kegyetlen, 
mint halottját az elhagyott. 

november 28. Somlyó György: A macska...Mint tudós  
 

ahogy egész nap 
sértetlenül 
és semmit se sértve 
surran a törékeny 
és nyaktörő 
tárgyak között 
ahogy mindig megtalálja 
az egyetlen megoldást 
ahogy mindig meglátja 
az egyetlen kiutat 
a dolgok beláthatatlan labirintusából 

november 29. Horgas Béla: Tél  
 

Pitt-patt, 
csitt-csend, a fákon, 
az ágon, 
az egész világon, 
csitt-csend, most hajlik, 
pitt-patt, most mozdul, 
ütődik,  
hívja csengetőit, 
csenget és kovácsol, 
ág-bog hull a fáról: 
kis üvegcsonkok, 
tűhegyes fogak, 
a ritkás levegőben 
fölvillámlanak; 
szél zúg, zeng, most, 
szél fönn, lenn, most; 
síneken utazik, 
fejszefogba ütközik, 
forgács lesz belőle: 
ej-ha!  

november 30. Héra Zoltán: Ó kalendárium költőknek  
 

A Nyilas havában Jupiter 
atyai kegye árasszon el. 
Mintha asztalfőn ülnél, lakomán, 
ne bánj semmit, csak mesélj, 
a tél elé, ha még nem jött volna el, 
s bele a télbe, ha megjött már a tél.  

JELES NAPOK  
 

Halottak Napja 
 

A Halottak napját november 2-án 998 óta tartja meg az 
egyház. Ez az ünnep összefügg azzal a századvégi 
szorongásos hangulattal, mely 1000-re a világvégét várta. 
Ilyen elképzelések mellett igyekeztek a halottakkal "jóban 
lenni", az elhunytak szellemeivel jó barátságba kerülni. A 
sírokon gyertyát gyújtottak, hogy "szegény, fázós lelkek 
annak fényénél melengethessék magukat". A november 2-i 
halottak napja konkrétan Sz. Odiló clunyi apáttól (962-1048,) 
ered. Ő ezt az emléknapot a Cluny anyaegyház alá tartozó 
minden bencés házban bevezette. Ez a rendelete (998) 
mindmáig fennmaradt. Hamarosan pedig a bencés renden 
kívül is megünnepelték, a 14. századtól Róma is átvette. E 
napon gyertyákat, mécseseket gyújtunk elhunyt szeretteink 
emlékére. Ehhez a szokáshoz azonban több népi hiedelem 
is kapcsolódik. Némelyik szerint ennek az a célja, hogy a 
világosban a "véletlenül kiszabadult lelkecskék" újra 
visszataláljanak a maguk sírjába, ne kísértsenek, ne 
nyugtalanítsák az élőket. Magyar területeken szokás volt 
ilyenkor a sírok megtisztítása, rendbe hozása is. Ilyenkor fel 
is díszítik a sírokat. Virágokat, manapság pedig koszorúkat 
visznek az elhunytak tiszteletére. A nép ajkán ennek a 
szokásnak is megvan a magyarázata: azért kell 
megszépíteni ilyenkor a sírokat, hogy a halottak szívesen 
maradjanak lakhelyükben. A néphit szerint ilyenkor ugyanis 
hazalátogatnak a halottak. Aki nem tud kimenni a temetőbe, 
az otthon gyújt gyertyát.  
 
A szokás Nyugat-Európában a 12-13. században mindenhol 
elterjedt, így Magyarországon is. A szokás ismertsége 
napjainkban is töretlen, azon kevés hagyomány közé 
tartozik, amely életben tudott maradni a 21. század elején is. 

 


