Tisztelt vendégek!
Kedves természetbarátok!
Nagy megtiszteltetés érte Borsod-Abaúj-Zemplén megyét, ezen
belül is a történelmi Gömör-Tornai-karszt vidékét. A Nemzetközi Természetbarát Szövetség az Év Vidéke 2010–2011 rendezvénysorozatának helyszínéül az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt tájegységet választotta. Emellett a Magyar Természetbarát Szövetség is itt tartja országos gyalogtúra-találkozóját.
A régi magyar leíróföldrajz Gömör-Tornai-karszt néven ismeri azt a területet,
amely ma Aggteleki- és Szlovák-karszt néven földtani, tájföldrajzi és kultúrtörténeti szempontból is felbecsülhetetlen értéket és egységet alkot. E világörökségi
rész csodálatos élõvilágával, varázslatos tájaival és világhírû barlangjaival természetbarátok és látogatók tízezreit csábítja évrõl évre.
A lejtõk és meredek sziklafalak, a kopár karsztfelszínek, vagy a szûk szurdokvölgyek megannyi különbözõ látnivalót kínálnak: kevés ilyen érdekes helyet találni
Európában. De legalább ennyire lenyûgözõ föld alatti világa is: cseppkõbarlangja,
Közép-Európa legnagyobb barlangrendszere, a Baradla barlang hatalmas cseppköveivel, sziklacsarnokaival izgalmas mesevilágot idéz, s megannyi élményt ad.
A Gömör-Tornai-karszt területén álló sok évszázados várak és kolostorromok
a középkori építészet európai szinten is értékes emlékei. Szádvár, a Martonyikolostorrom, a szalonnai és tornaszentandrási református templomok mutatják a
táj kultúrtörténeti értékét. Az apró, hegyi falvak az elmúlt évszázadok hangulatát õrzik. Az idelátogatót nem csupán a varázslatos természet ejtheti rabul, hanem a kultúrtörténeti és épített emlékek is. Az itt élõ emberek kedvességérõl,
vendégszeretetérõl pedig már legendák szólnak.
A megyei önkormányzat kiemelt figyelmet fordít ezekre az értékekre, évtizedek óta
fontos feladatának tekinti a természet értékeinek védelmét, ápolását, fejlesztését.
Bízom benne, rendezvényük nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a páratlan értékû Gömör-Tornai-karszt vidéke még ismertebb legyen Európában és szerte a világon.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye nevében köszönöm, hogy bennünket tiszteltek
meg ezen rendezvényekkel, és remélem, visszatérõ vendégekként üdvözölhetem
Önöket megyénkben!
Dr. Ódor Ferenc,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyûlés
elnöke
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Tisztelt természetbarátok!
Kedves résztvevõk, érdeklõdõk!
Ha azt kérik tõlem, mondjak három olyan helyet az országban,
amely természeti szépségével, harmóniájával, tökéletességével magával ragad, az elsõk között Aggtelek jut eszembe. Aggtelek, Jósvafõ
és a környezõ apró települések mind-mind olyan természeti és kulturális kincsek hordozói, amiért érdemes erre a tájra utazni.
Tudták ezt a magyar irodalom nagy alakjai is. Így Csokonai Vitéz Mihály, aki barátja, Puky István és Ragályi Gedeon társaságában 1801. július 5-én látogatta meg a cseppkõbarlangot.Vagy Petõfi Sándor, aki felvidéki utazása során, 1845. május 24-én járt itt,
nevét bevéste a barlang falába. Élményeit az „Úti jegyzetek” címû munkájában írta le.
A nagy elõdöket követve én magam is többször meglátogattam már ezt a vidéket, és
akárhányszor megláttam a völgyben megbújó falvakat, vagy beléptem a Baradla barlangba, mindig végtelen nyugalom és béke költözött belém.
Éppen ezért nagy örömömre szolgál, hogy a Gyalogtúrázók XVII. Országos Találkozója itt kerül megrendezésre. Örömöm kettõs, hiszen amellett, hogy bakancsosok százai lepik majd el az erdõket, és a barlangokat, a találkozóval egy idõben kerül megrendezésre az Év Vidéke 2010–2011 program nyitórendezvénye.
A Magyar Természetbarát Szövetség többéves szakmai-diplomáciai munkájának köszönhetõ, hogy újra társrendezõje és házigazdája lehet az egyik legrangosabb nemzetközi természetbarát rendezvénysorozatnak, az „Év Vidéke 2010–2011” programnak.
A programok, a magyar és a nemzetközi természetbarát szövetség filozófiájának
megfelelõen, nem csak az adott tájegység szépségeirõl, a túrázás és a természet szeretetérõl, az egészséges életmódról, az ökoturizmusról, vagy a környezet védelmérõl
szólnak. Mindig nemzetközi együttmûködésben, határokon átnyúló programokként
valósulnak meg, s mint ilyenek, a nemzetközi figyelem középpontjába állítják a
részt vevõ országok partneri viszonyát, valamint a közös múltjukban, a közös értékeikben és érdekeikben, s a személyes kapcsolatokban rejlõ lehetõségeket.
Dupla öröm, ugyanakkor kétszer annyi felelõsség és rengeteg munka is hárult-hárul a szervezõkre. Ezúton szeretném megköszönni a Kazincbarcikai Természetjárók
áldozatos munkáját a találkozó programjának elõkészítéséért és sokszínûségéért. Remélem, a megvalósításban is ugyanilyen sikeresek lesznek, és a pünkösdi programok
elnyerik majd mindenki tetszését. Ehhez kívánok minden szervezõnek sok sikert, a
gyalogosoknak jó idõt, színvonalas és fárasztó túrákat, a barlangokhoz minél több látnivalót és a kulturális programokhoz jó szórakozást!
Szabó Imre,
a Magyar Természetbarát Szövetség elnöke
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Tisztelt természetbarátok, kedves barátaink!
Nagy örömömre szolgál, hogy idén az Aggteleki Nemzeti Park adhat
otthont egy olyan jeles eseménynek, mint a Gyalogtúrázók XVII. Országos Találkozója, mely egyben az Év Vidéke 2010–2011 nemzetközi rendezvénysorozat
nyitórendezvénye is.
A rangos esemény kiváló alkalmat szolgáltat arra, hogy a természetet, a természetjárást kedvelõ, természeti környezetünk védelmét elsõdlegesen szem elõtt tartó sok-sok ember találkozzon, kicserélje gondolatait, megossza tapasztalatait.
A megnyitó és a nyitókoncert során megtapasztalhatják hazánk talán legkülönlegesebb hangversenytermének kivételes akusztikai adottságait. A találkozó három napjára pedig igyekeztünk izgalmas, színes programkínálatot összeállítani
az önök számára.
Vidékünk legjelentõsebb vonzerejét minden bizonnyal közismert látogatható barlangjaink jelentik, jóllehet az egykori Gömör–Tornai-karszt területén összesen több
mint ezer kisebb-nagyobb barlang található. 1995-ben ezek mindegyike felkerült a
Világ Természeti és Kulturális Örökségeinek listájára. Legismertebb és a leglátogatottabb közülük a Baradla, hazánk legnagyobb és legdíszesebb cseppkõbarlangja.
Aggteleki, illetve a vörös-tói bejáratától induló túráink közül választhatnak kedvükre valót. Térségünk néhány további, kivételes szépségû barlangjában, így a Jósvafõn
található, különleges színvilágáról ismert Vass Imre-, illetve a Bódva-völgybõl kimagasló Esztramos-hegy oldalában fekvõ, kuriózumként számon tartott Rákóczibarlangba ugyancsak betekintést nyerhetnek itt-tartózkodásuk során.
Ám a karsztvidéken nem csupán a színes barlangvilág bûvöli el a látogatót.
Sziklás gyepei, erdõi, mély és hûvös szurdokvölgyei számtalan növény- és állatfaj számára kínálnak ideális élõhelyet. A varázslatos táj minden évszakban tartogat meglepetéseket a túrázóknak. E páratlan gazdagság bemutatására különbözõ
témájú ökotúrákat szervezünk. A találkozó ideje alatt kerül sor a karsztvidék védett növényeit bemutató, illetve a madárdalhallgató túrákra, melyet szintén jó
szívvel ajánlok minden érdeklõdõnek. Különleges élményben lehet része azoknak a kedves vendégeinknek is, akik ellátogatnak a keleméri Mohos-tavakhoz, és
megismerkednek a több ezer év emlékét õrzõ tõzegláp sajátos világával.
Abban a reményben kívánok kellemes és tartalmas idõtöltést, hogy térségünk
elnyeri tetszésüket, felkelti érdeklõdésüket, és jó néhányukat a jövõben rendszeresen visszatérõ vendégeink között üdvözölhetjük!
Salamon Gábor
igazgató
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Kedves természetszeretõ vendégek!
Aggtelek polgármestereként nagy örömömre szolgál, hogy településünk ad otthont a Gyalogtúrázók XVII. Országos Találkozójának és az
Év Vidéke 2010–2011 programsorozat nyitó rendezvényének.
Aggtelek különleges adottságai, földrajzi helyzete miatt is kiemelkedik a vele
azonos létszámú kistelepülések közül. Az egymással vetélkedõ, s a világon is nagyon kevés helyen elõforduló felszíni és föld alatti ritkaságok találkozásának
egyik kitüntetett helye Aggtelek.
Talán az arányokban keresendõ a táj varázsa. Mindenbõl van elegendõ, semmibõl sincs hiány. Nincs hiány csendbõl, aranyló õszi ködbõl, nyári záporok utáni
esõszagból, harangszóból. Színe, illata, varázsa van az itteni barangolásoknak.
Az 1995-ben világörökségi címet is elnyert Baradla cseppkõbarlangról a neves
kanadai földrajztudós, Loyd Trevor írta: „Magyarország ebben a barlangban
olyan egyedülálló föld alatti kinccsel rendelkezik, amilyennel csak földünk kivételes kontinense dicsekedhet, és amely méltó arra, hogy az egész világ megismerje, és csodájára járjon. Az Aggteleki-cseppkõbarlang megérdemli, hogy egy
sorban említsük a föld legnagyobb jelenségeivel, a coloradói Grand Canyonnal,
a Niagara vízeséssel, vagy a Yellowston-park híres gejzíreivel.”
Jöjjenek, ismerjék meg önök is az aggteleki táj szépségeit, föld alatti és föld feletti csodáit, és ha elnyeri tetszésüket, vigyék jó hírünket szerte az országba és a
nagyvilágba!
Éles Miklós
Aggtelek polgármestere
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BEVEZETÕ
A Magyar Természetbarát Szövetség felkérésére a Gyalogtúrázók XVII. Országos
Találkozóját a Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület rendezi Aggtelek és környékén.
A Nemzetközi Természetbarát Szövetség (NFI) két tagszervezetével, a Magyar
Természetbarát Szövetséggel és a Klub Slovenskych Turistovval (KST) közösen,
az Észak-Magyarország és Dél-Szlovákia határvidékén elterülõ karsztvilágot az
„Év Vidéke 2010–2011 – Szlovák-karszt–Aggteleki-karszt” címmel ruházta fel.
E rendezvénysorozat megnyitó eseményei a gyalogostalálkozóval egy idõben, annak keretében kerülnek megrendezésre. A találkozó vendégei így mindkét rendezvény eseményeinek részesei lehetnek.

A TALÁLKOZÓ VÉDNÖKEI
Fõvédnökök:

Védnökök:

Dr. Ódor Ferenc,
a B-A-Z Megyei Közgyûlés
elnöke

Szabó Imre,
a Magyar Természetbarát Szövetség
elnöke

Salamon Gábor,
a Aggteleki Nemzeti Park
igazgatója

Éles Miklós
Aggtelek község
polgármestere
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A TALÁLKOZÓ SZERVEZÕI
Magyar Természetbarát Szövetség:
Év Vidéke 2010–2011 programok
Duró Imre igazgató
Kiss-Gyalog Rita Év Vidéke 2010–2011 projektmenedzser
Dr. Kovács Mátyás alelnök Pálmai Vencel titkár
Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület:
Egyesületi elnök,
gazdasági ügyek, logisztika:
Zárdai István +36-70-946-9450
Programok, események:
Garadnay Sándor +36-70-232-6613
Regisztráció, szállás:
Alexa Rita +36-70-946-9435
Gazdasági ügyintézõk:
Tinschmidt Krisztina +36-70-946-9438
Pénzes Katalin +36-70-946-9480
Autóbuszos túrák:
Domonkos Ferenc +36-30-336-1301
Gyalogos túrák:
Pogány Mária +36-70-946-9474
Teljesítménytúrák:
Vannay Ilona +36-70-669-0048
Kollár Magdolna +36-20-418-5142
ENCIÁN Kupa,
tájismereti verseny:
Garadnay Sándor +36-70-232-6613
Kulturális programok:
Borsodiné Simon Andrea +36-30-290-6864
Domonkos Ferencné +36-20-598-8896
Barlangi és természetismereti
programok:
Szõke Ágnes, Huberné Kreszivnik Viktória,
Virókné Fodor Bernadett az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai munkatársai
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A találkozó helye és ideje: Aggtelek és környéke, 2010. május 21–24.
Rendezvényközpont:
Aggtelek-Tóvég
Jelentkezési cím:
Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület
3700 Kazincbarcika, Táncsics M. út 18.
E-mail: gyot2010@gmail.com
Jelentkezési határidõ:
kizárólag 2010. január 15. és 2010. március 25. között!
Részvételi díj:
3500 Ft/fõ
Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lap postai úton vagy e-mailben történõ megküldésével lehet.
A jelentkezési lap letölthetõ a www.barcikaturista.shp.hu honlapról is.
A jelentkezés után visszaigazolást küldünk.
Fizetési határidõ: 2010. április 15.
A szervezés megkönnyítése érdekében kérjük a jelentkezési és a befizetési határidõ pontos betartását!
Számlaszám: TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet, Kazincbarcika:
54900017-10001277
Egyéb: A találkozó rendezvényein, túráin való részvétel mindenkinek saját felelõsségére történik, a rendezõktõl kártérítés semmilyen jogcímen nem igényelhetõ.

UTAZÁSI INFORMÁCIÓK
A tábor megközelítése: Aggteleken a harangtoronynál fordulhatunk be a lejtõs Deák
Ferenc utcába, ennek végén található a Tóvég kulturális centrum. Kérjük a személygépkocsival és az autóbusszal érkezõket, hogy a harangtoronnyal szemközti Gömöri
utcában parkoljanak le, nem zavarva a helyközi autóbuszjáratok forgalmát!
Rendezvény-gyûjtõbuszok: a találkozó ideje alatt a szálláshelyekkel rendelkezõ
településekrõl a reggeli és az esti órákban gyûjtõbuszok szállítják majd oda-vissza
a résztvevõket a rendezvény központi helyszínére (Aggtelek-Harangtorony)
Szögliget-Jósvafõ-Aggtelek és vissza útvonalon. Ezek indulási idõpontjainak részletezése a találkozó programjában található és a helyszínen is megtekinthetõ.
A szervezés könnyítése érdekében, a vezetett túrák indulási helyszíne is mindenkor az aggteleki harangtorony lesz. Menet közben az autóbuszok nem állnak
meg a szálláshelyek településein!
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SZÁLLÁSLEHETÕSÉGEK
A szállásköltségek az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák, azt mindenki egyénileg fizeti a szálláshelyen. Egyes szálláshelyeken üdülési csekket elfogadnak,
ilyen ügyben érdeklõdjön a rendezõknél.
A szállásigényeket a jelentkezések sorrendjében regisztráljuk, ezért a jelentkezési lap elküldése elõtt kérjük e-mailben (vagy telefonon) elõzetesen egyeztetni a
rendezõkkel!
A falusi vendégszállások árkategóriájának részletezése a jelentkezési lapon található!
Aggtelek, Baradla Camping és turistaszálló:
9 db 4 személyes faház (36 férõhely) 7200 Ft/faház/éj
5 db 6 személyes apartman faház (30 férõhely) 18 000 Ft/faház/éj
Turistaszálló: 31 férõhely 2200 Ft/fõ/éj (felnõtt), 1900 Ft/fõ/éj (diák, nyugdíjas)
Camping: 50 sátorhely 1000 Ft/sátorhely, 1200 Ft/éj (felnõtt), 800 Ft/fõ/éj (diák,
nyugdíjas)
Aggtelek, falusi vendéglátás, 2-3-4-5-6-7 ágyas szobákban:
Aggtelek területén több falusi fizetõ-vendéglátóhely, vendégház is mûködik.
Minden szálláshely rendelkezik fürdõszobával, ezek közösek és egyéniek is lehetnek. Szinte minden vendégháznál van felszerelt konyha is.
Aggtelek, ANP Kövirózsa apartmanház:
2 db 4 fõs és 2 db 3 fõs apartman (14 férõhely). 4000 Ft/fõ/éj (felnõtt),
2000 Ft/fõ/éj (gyermek)
Aggtelek, Panoráma Üdülõ:
12 db 4 ágyas szoba. 2250 Ft/fõ/éj
Jósvafõ, falusi vendéglátás, 2-3-4-5-9 ágyas szobák:
Jósvafõ területén is több falusi fizetõ-vendéglátóhely, vendégház is mûködik.
Minden szálláshely rendelkezik fürdõszobával, ezek közösek és egyéniek is lehetnek. Szinte minden vendégháznál van felszerelt konyha is.
Jósvafõ, „Jósva” Erdei Iskolai Bázishely és Református oktatási centrum:
8 és 10 ágyas szobákban 28 férõhely. 2000 Ft/fõ/éj
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Jósvafõ, Gyógybarlang vendégház:
17 db 2 ágyas és 2 db 3 ágyas szobában 40 férõhely. 2800 Ft/fõ/éj
Szögliget, Szalamandra ház:
2 db 3 ágyas szoba zuhanyzóval, 1 db 6 ágyas és 6 db 8 ágyas szoba közös vizesblokkal, felszerelt konyha és étkezõ.
3 ágyasban 2600 Ft/fõ/éj, 6-8 ágyasban 2300 Ft/fõ/éj.
Szögliget, falusi vendéglátás, 2-3-4-5 ágyas szobákban:
Jósvafõ területén is több falusi fizetõ-vendéglátóhely, vendégház is mûködik.
Minden szálláshely rendelkezik fürdõszobával, ezek közösek és egyéniek is lehetnek. Szinte minden vendégháznál van felszerelt konyha is.
Szögliget, Major Turistaház:
8 és 10 ágyas szobákban, közös zuhanyzó, konyha, étkezõ, 36 férõhely. 2500 Ft/fõ/éj
Szögliget, Toboz Vendégház:
11 és 14 ágyas szobákban, közös zuhanyzó, konyha, 40 férõhely. 1000 Ft/fõ/éj
Ez egyházi tulajdonú, így a szállásdíjat adományként fogadják!

ÉTKEZÉSI LEHETÕSÉGEK
A találkozó rendezvényközpontjánál (Aggtelek-Tóvég) minden este közös tábori
vacsora lesz biztosítva, egytálétel formájában, 500 Ft/adag áron. Ezt elfogyasztani a színpad elõtti rendezvénysátorban lehet majd.
2009. május 21. (péntek) vacsora: babgulyás, kennyérrel.
2009. május 22. (szombat) vacsora: paprikás krumpli csalamádéval.
2009. május 23. (vasárnap) vacsora: tarhonyás hús csemegeuborkával.
Egyéni étkezési lehetõségek:
– Aggteleken a Baradla étteremben (barlangbejáratnál), a Cseppkõ Szálló éttermében és a barlang autóparkolójánál lévõ falatozóknál,
– Jósvafõn a Tengerszem Étteremben és a Jósva Étteremben lehetséges,
– Szögligeten a Holló vendégháznál lehet étkezni,
– de minden településen elõzetesen a szállásadókkal egyeztetve is van rá lehetõség.
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A TALÁLKOZÓ PROGRAMJA
2010. május 21., péntek
10.00 órától a vendégek fogadása, regisztráció, szállás elfoglalása: Aggtelek-Tóvég,
Információs központ
Teaudvar
Kiállítások, bemutatók, mesterek utcája, Tájház, Hagyományok háza
Aggteleki faluséta
Jósvafõ – vendégek eligazítása: Jósva étterem
Kiállítások, tájház, hucul istálló, galéria Jósvafõi faluséta
Szögliget – vendégek eligazítása: Holló vendégház
Tájház, Pista bácsi tájháza, Szögligeti faluséta
13.00 Érkezõk autóbusza: Miskolc-Tiszai pu. – Edelény (Borsodi földvár) –
Szendrõ (Csáky-kastély) – Szögliget – Jósvafõ – Aggtelek.
14.30 ZÖLD HATÁR – Tanösvény avatóünnepség, Baradla bg. – Domicai bg.
18.00 A találkozó és a programsorozat ünnepélyes megnyitója a Baradla barlang
Hangversenytermében. Mûsor: a Fonó zenekar ünnepi koncertje
19.30 Tábori vacsora, Aggtelek-Tóvég
21.00 Tábortûz, ismerkedési est, Aggtelek-Tóvég
20.00-22.00 Gyûjtõbusz indul a szállásokra, Aggtelek-Harangtorony
2010. május 22., szombat
6.00 Csicseri túra – Hajnali madárdalhallgató, Szögliget buszforduló
7.15–7.30 Gyûjtõbusz a szállásokról
7.30 Autóbusz a tájékozódási verseny rajtjához, Aggtelek-Harangtorony
Teaudvar Aggtelek-Tóvég
8.00 Autóbuszos túrák indulása, Aggtelek-Harangtorony
Vezetett gyalogtúrák indulása, Aggtelek-Harangtorony
8.00-tól Tájismereti verseny rajtja, Aggtelek-Tóvég
8.00–10.00 ENCIÁN KUPA – tájékozódási csapatverseny rajtja, Aggteleki-karszt
9.00-tól Barlangi túrák: Baradla-bg.,Vörös-tói bg., Domicai-bg.
9.00 Barlangi autóbusz, Aggtelek-Harangtorony - Rákóczi-bg.
10.00–13.00 Játszóház – Természetismereti foglalkozás, Jósvafõ-Kúria
12.00 Barlangi autóbusz, Rákóczi-bg. – Aggtelek
13.00 Barlangi autóbusz, Aggtelek-Harangtorony – Rákóczi-bg.
16.00 Barlangi autóbusz, Rákóczi-bg. – Aggtelek
16.00-tól Teaházi diavetítés: Az Aggteleki Nemzeti Park természeti kincsei
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16.30 Kulturális mûsor: Kodály Z. Alapfokú Mûv. Okt. Int. Kazincbarcika, Tóvég színpad
17.30 Tábori vacsora, Aggtelek-Tóvég
18.30 Diavetítéses elõadás: A karszt élõvilága, Teaudvar,
elõadó: Aggteleki N. P. igazgatósága, Oktatóközpont munkatársa
19.00 Aggteleki Amatõr Színjátszókör elõadása, Tóvég színpad
19.30 Diavetítéses elõadás: Czárán Gyula birodalma – Az Alsó-körút, Teaudvar,
elõadó: Egri Ferenc, Czárán Gyula Alapítvány, Nagyvárad
20.30 Zenés koncert: Viharmadarak zenekar, Tóvég színpad
20.30 Fények a karszt fölött – csillagászati megfigyelés, Aggtelek-Harangtorony
20.00–22.00 Gyûjtõbusz indul a szállásokra, Aggtelek-Harangtorony
2010. május 23., vasárnap
5.30 Gyûjtõbusz a teljesítménytúrázók részére a szállásokról
6.00 Csicseri túra – Hajnali madárdalhallgató, Aggtelek-Harangtorony
6.00–7.00 KARSZT-70 és 50 teljesítménytúrák rajtja, Aggtelek Baradla bg.
7.00-9.00 KARSZT-35, 25 és 15 teljesítménytúrák rajtja, Aggtelek Baradla bg.
Teaudvar, Aggtelek-Tóvég
7.15–7.30 Gyûjtõbusz a szállásokról
8.00 Autóbuszos túrák indulása, Aggtelek-Harangtorony
Vezetett gyalogtúrák indulása, Aggtelek-Harangtorony
9.00 Törékeny szépségek, növényritkaságok, túra a karszton,
Aggtelek-Harangtorony
9.00-tól Barlangi túrák: Baradla bg., Vörös-tói bg., Domicai-bg.
9.00 Barlangi autóbusz, Aggtelek-Harangtorony - Rákóczi-bg.
10.00–15.00 Zöld sziget természetismereti bemutató, Tóvég-ANP sátor
12.00 Barlangi autóbusz, Rákóczi-bg. – Aggtelek
13.00 Barlangi autóbusz, Aggtelek-Harangtorony – Rákóczi-bg.
14.00-ig Tájismereti verseny célja, Aggtelek-Tóvég
16.00 Kulturális mûsor helyi (szlovák és magyar) fellépõkkel, Tóvégszínpad
16.00 Barlangi autóbusz, Rákóczi-bg. – Aggtelek
16.00-tól Teaházi diavetítés: Az Aggteleki Nemzeti Park természeti kincsei
17.30 Tábori vacsora, Aggtelek-Tóvég
19.00 A találkozó záróünnepsége, díjkiosztó, kulturális mûsor,
Aggtelek-Tóvég színpad
20.30 Zenés táncmulatság – Vujicsics zenekar, Aggtelek-Tóvég
21.00–22.00 Gyûjtõbusz indul a szállásokra, Aggtelek-Harangtorony
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2010. május 24., hétfõ
7.00 Teaudvar, Aggtelek-Tóvég
7.30 Hazautazók autóbusza: Aggtelek-Harangtorony – Jósvafõ – Szögliget –
Szalonna (Árpád-kori templom) – Boldva (bencés monostor) – MiskolcTiszai pu.
9.00-tól Barlangi túrák: Baradla bg., Vörös-tói bg., Rákóczi-bg.
11.00 óráig a szálláshelyek elhagyása, hazautazás
12.00 Táborbontás

TOVÁBBI PROGRAMLEHETÕSÉGEK
A túrákhoz, programokhoz kiegészítõ lehetõségként az Év Vidéke 2010–2011 célkitûzéseivel összhangban, a résztvevõk figyelmébe ajánljuk az alábbi programokat is:
Aggteleken, a találkozó központja mellett Teaudvart nyitunk a kazincbarcikai
IDEÁL Életreform Népfõiskola Közhasznú Egyesülete közremûködésével, ahová a
nap bármely órájában betérhetünk egy frissítõre, diafilmek, elõadások megtekintésére vagy csak egyszerûen megpihenni. Eközben egyesületünk tagjainak fotóin
keresztül betekinthetünk egyesületünk életébe is.
A Teaház egyik termében Tûzzománc-kiállítás tekinthetõ meg, mely egy fiatal
alkotó, az Aggteleken élõ tûzzománcos Vattay András munkáiból került összeállításra.
Aggteleken a Harangtorony és a találkozó központja közötti szabad területen kereshetjük fel a Mesterek utcáját. Itt a gömöri tájegység, a környék lakosainak,
mestereinek munkáival, a helyi étel- és italspecialitásokkal, valamint más helyi
termékekkel ismerkedhetünk meg. Az utcában kap helyet több büfésátor és itt készülnek majd a tábori vacsora fogásai is.
Ugyancsak itt kereshetõ fel a Zöld sziget-sátor, melynél a Nemzeti Park szakembereinek segítségével természetismereti tudásunkat bõvíthetjük, de emlék-, valamint ajándéktárgyakat is vásárolhatunk.
A Harangtorony melletti Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház fotókiállításnak ad helyet,
ahol Molnár Mihály gömöri tanító és néprajzkutató díjnyertes fotói, valamint az Aggteleki Nemzeti Park természeti értékeit bemutató fotók kerülnek a látogatók elé.
A község fõutcáján felkereshetjük az egymás mellett álló Hagyományok házát,
vagy a Tájházat is, ahol a gömöri nép életének, munkájának számos emlékével
szembesülhetünk.
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A fõutca 49. számú háza a Nyitott parasztudvar nevet viseli. Itt erdei termékek,
szárított, savanyított gombák, gyümölcslekvárok, ízek, szörpök, mézek és még
számtalan más termék bemutatóját és vásárát találjuk.
A felsorolt és még más látnivalók egy kiadós aggteleki faluséta keretében is végigjárhatók.
Jósvafõ fõleg a családi és csoportos turizmust kedvelõknek rejteget programokat.
A Kúria Oktatóközpont a lovas turizmus kedvelõinek tartogat lehetõségeket. Itt
megtekinthetõ a hucul lovak istállója, de akár lovagolhatunk vagy sétakocsikázhatunk is, kedvünk szerint. Ugyanitt kerül sor gyermekfoglalkozásokra is,
ahol a Nemzeti Park munkatársainak segítségével a természet megismerésére és a
természetszeretetre való környezeti nevelés kerül elõtérbe.
A Szabadság utcában találjuk a Baradla Galériát, mely a karsztvidék és a barlangvilág ihlette mûvészi alkotásoknak ad helyet.
A jósvafõi faluséta során felkereshetjük a Tengerszem-tó csodálatos környezetét, a
mûemléki jelentõségûvé nyilvánított Ófalut, benne a református templomot a temetõvel, a Tájházat, az Öreg Malom épületét és még számos népi és természeti emléket.
Akit a Baradla történelme érdekel, az bátran keresse fel a Barlangpénztár mellett álló Kessler Hubert emlékházat, ahol a barlang elsõ igazgatója emlékére gazdag kiállítási anyag várja a látogatót.
Végül, aki családi formában, játékos módon szeretné megismerni a természet titkait, annak ajánljuk az érdekes feladatokkal tarkított Fürkész tanösvény végigjárását.

TÚRAVEZETÉSES GYALOGTÚRÁK
Gyalogtúráink május 22-én és 23-án (szombat, vasárnap) is indulnak. A résztvevõket autóbuszokkal juttatjuk el a túra kiindulási pontjára. Az autóbuszok minden esetben az aggteleki Harangtoronytól 8 órakor indulnak. A túrák végén viszsza is szállítjuk a túrázókat Aggtelekre.
Kevesebb résztvevõ esetén összevont túranapon indul csak a túra. A túrák költségei az útiköltséget, belépõdíjakat és a túravezetés díját foglalják magukban.
1. Szádvár és környéke
A túra résztvevõit autóbusszal szállítjuk Szögligetre. Innen indul a gyalogtúra,
melynek útvonala: Szalamandra-ház (turistaszálló) – Szádvár-tanösvény – Szádvár (XIII. században épült, a mai Magyarország legnagyobb kiterjedésû várromja)
– Vidomáj puszta (romfalu emlékkõ) – Derenk (volt gorál romfalu, kiállítás, kápolna, temetõ) – Tetves-forrás (Ménes-völgy) – Szögliget faluséta (Pista bácsi táj-
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háza, mûemlék templomok, Holló-vendégház, népi kézmûves-bemutató és -vásár,
fotókiállítás), étkezési lehetõség igényelhetõ az indulás reggelén.
Táv: 10 km Szk: 300 m Részvételi díj: 600 Ft. + a tájházban 50 Ft/fõ
2. Szádelõi-völgy és Torna vára
A túra résztvevõit autóbusszal szállítjuk a szlovákiai Szádelõre. Innen indul a gyalogtúra, melynek útvonala: Szádelõi szurdokvölgy (tanösvény, Cukorsüveg, Ötujj,
turistapihenõ) – Szádelõi-fennsík (kilátópont, juhakol, tavaszi virágmezõ, a szakadék széle, karrmezõ) – Tornai-nyereg (védett növények) – Torna vára (XII. sz.)
Táv: 15 km Szk: 500 m Részvételi díj: 1400 Ft.
Figyelem! A túrához érvényes útlevél vagy személyi igazolvány szükséges!
3. Martonyi-kolostor és Szalonna
A túra résztvevõit autóbusszal szállítjuk Perkupára. Innen indul a gyalogtúra, melynek útvonala: Perkupa (népi barokk emlékek) – Mész-völgy – Isten útja – Martonyi
kolostorrom (XIV. sz. pálosok) – Borzlyuk-tetõ – Szalonna (Árpád-kori templom).
Táv: 14 km Szk: 350 m Részvételi díj: 600 Ft.
4. Telekesi-völgy és Szalonna
A túra résztvevõit autóbusszal szállítjuk Színpetribe. Innen indul a gyalogtúra, melynek útvonala: Színpetri – Hársas-hegy – Varbóc (rk. templom, védett hárs) – Ifjúsági
tábor – Telekesi-völgy (Ördög-gát, Kerengõ bg.) – Szalonna (Árpád-kori templom).
Táv: 18 km Szk: 500 m Részvételi díj: 600 Ft.

AUTÓBUSZOS TÚRÁK
Autóbuszos túráink május 22-én és 23-án (szombat, vasárnap) 8 órakor AggtelekHarangtoronytól indulnak.
A túrákhoz legalább 30 fõ jelentkezése szükséges. Kevesebb résztvevõ esetén
összevont túranapon indul csak a túra. A túrák költségei az útiköltséget, belépõdíjakat (kivéve a Gömör értékei túránál) és az túravezetés díját foglalják magukban. Az euróban megjelölt belépõdíjakat a találkozó helyszínén a regisztrációkor
kérjük befizetni euróban!
A túra során az étkezésrõl mindenkinek magának kell gondoskodnia. A programban egyszeri idõpontban erre lehetõséget biztosítunk. A belépõk árai 2009-es
árak, árváltozás lehetséges!
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5. Érkezõk autóbusza – Miskolc–Aggtelek
Az Aggtelekre utazás megkönnyítése érdekében Miskolc-Tiszai pu.-ról autóbuszt
indítunk. Az autóbusz május 21-én pénteken 13 órakor indul a vasútállomás elõtti téren lévõ autóbusz-pályaudvar jegypénztára mögötti parkolótól.
Az utazás érinti Edelény városát (L’Huillier-Coburg-kastély: az ország ötödik
legnagyobb barokk épülete, a honfoglaló Bors vezér által épített Borsodi földvár,
a megye névadó erõdítménye) és Szendrõ városát (itt épült fel a megye elsõ kõvára. Az egykori mezõváros egyik ékessége a Csáky István országbíró újbarokk stílusú kastélya, benne oktatástörténeti kiállítást, a palatáblától a lúdtollon át a legelsõ írógépig. A híres kékfestõház, amelyben a középkori mesterek a Bódva partján termelt kenderbõl messze földön híres kelméket készítettek.).
Részvételi díj: 1200 Ft.
6. Andrássyak nyomában – Betlér és Krasznahorka
A magyarság egyik leghíresebb nemesi családja, az Andrássyak legismertebb emlékeit csodálhatják meg a túra résztvevõi. Figyelem! A program Szlovákia területén zajlik, ezért a túrához érvényes útlevél vagy személyi igazolvány szükséges!
A túra programja: Betlér (EURÓPA NOSTRA-díjas Andrássy-kastély és a kastély angolparkja); Rozsnyó (Bányászok tere, Városháza, Franciska grófnõ szobra,
reneszánsz várostorony); Krasznahorka (az Andrássyak büszke vára, vármúzeum
és kápolna); Andrássy-mauzóleum (a gömöri Tádzs Mahal).
Részvételi díj: 1500 Ft, és a múzeumok belépõdíjai: felnõtt: 10 euró, 26 év alatt
és 70 év felett 5,3 euró. Diákigazolvány felmutatását kérik! Fotó- és videojegy a
helyszínen külön fizetendõ.
7. Felvidéki gyöngyszemek – Gombaszög–Csetnek–Martonháza
A Felvidék néhány különleges természeti és történelmi emléke kerül bemutatásra ezen a túrán. Figyelem! A program Szlovákia területén zajlik, ezért a túrához
érvényes útlevél vagy személyi igazolvány szükséges!
A túra látnivalói: Pelsõc (a Bebek család és Gömör vármegye székhelye, Árpádkori templom); Szilicei jégbarlang, innen felszíni túra a Gombaszögi-barlangig (a
világörökség része, különleges szalmacseppkövek); Csetnek (a Felvidék egyik legnagyobb gótikus temploma, reneszánsz freskók, sok történelmi emlék);
Martonháza (Ochtinai-aragonitbarlang, formagazdag hófehér kristályképzõdmények).
Részvételi díj: 1500 Ft, és a barlangok és templom belépõdíjai: felnõtt 14 euró,
diák: 11 euró gyermek: 8 euró. Diákigazolvány felmutatását kérik! Fotó- és videojegy a helyszínen külön fizetendõ!
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8. Gömör értékei – Gömörszõlõs–Kelemér–Putnok
A túra során a régi Gömör vármegye magyarországi területén kalandozunk, és az
itt található természeti, történelmi, kulturális és népi értékekbõl nyújtunk át egy
csokorravalót.
A túra útvonala: Ragály (Balassa-kastély és Falumúzeum, Balassi Bálint emlékkiállítás) – Gömörszõlõs (a népszerû ökofalu, néprajzi gyûjtemény, falugaléria,
skanzen, ref. templom és Tompa Mihály-emlékek) – Kelemér (Tompa Mihály Emlékmúzeum, kopjafagyûjtemény) – Putnok (Gömör Múzeum, Holló-képgaléria) –
Szörnyû-völgy – Keleméri Mohos-tavak és a Mohos földvár.
Részvételi díj: 1200 Ft, és a múzeumok, galériák belépõdíja egyénileg fizetendõ: felnõtt 1800 Ft, diák 800 Ft.
9. Távozók autóbusza – Aggtelek–Miskolc
Az érkezéshez hasonlóan az hazautazók számára is szeretnénk segítséget nyújtani, miközben néhány méltán híres látnivalóval ismertetjük meg a résztvevõket.
Az autóbusz május 24-én hétfõn 7.30-kor indul Aggtelek Harangtornyától és útközben felveszi a jósvafõi és szögligeti szálláshelyek utasait is.
Útközben megtekintjük Szalonnán az Árpád-kori templomot, melynek alapjait
István rendeletére rakták le. Az út másik állomása Boldva település, ahol az
ugyancsak Árpád-kori volt bencés monostorban készült – és a Pray Kódexben
megtalált – a magyarság elsõ írásos emléke, a Halotti beszéd és Könyörgés.
Az autóbusz végül Miskolc-Tiszai pu.-ra viszi a résztvevõket.
Részvételi díj: 1000 Ft.
10. Barlangi autóbusz – Rákóczi-barlang
A Rákóczi-barlang meglátogatásához szeretnénk segítséget nyújtani úgy, hogy szombat és vasárnap 9 és 13 órai indulással autóbuszt indítunk Aggtelek Harangtoronytól
Jósvafõ – Esztramos útvonalon, maximum 20 fõs létszámmal. A két csoportban történõ barlanglátogatást követõen az autóbusz visszahozza a résztvevõket Aggtelekre.
Buszköltség: 600 Ft, a barlangi belépõ külön fizetendõ!
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BARLANGI TÚRÁK
A találkozó és környéke bõvelkedik a barlangokban. A résztvevõknek így lehetõsége nyílik a világörökség részét képezõ barlangok meglátogatására. A barlangi túrákhoz az Aggteleki Nemzeti Park több lehetõséget is biztosít, ám azok helyszínei
és indulási idõpontjai eltérõek, ezért azokat mindenki egyénileg veheti igénybe.
A barlangi túrák mindegyike a találkozó regisztrált résztvevõi számára – annak
igazolásakor –, 50%-os kedvezménnyel vehetõk igénybe. A barlangok hõmérséklete 10,5–11 °C.
Részletesebb információk az Aggteleki Nemzeti Park honlapján: www.anp.hu
Barlangtúra típusa
Aggteleki rövidtúra
(1 óra - 1 km)
Vörös-tói túra
(2 óra - 3 km)
Raisz Keresztély
emléktúra
(4 óra - 6 km)

Túraindulási idõpontok

10.00, 11.30, 13.00, 15.00,
(1 fõ esetén is)
10.00, 12.00, 14.00
(1 fõ esetén is)
csoportoknak elõzetes
bejelentkezéssel, (2 héttel elõre),
egyéni vendégek a helyszínen
is jelentkezhetnek! létszám
10–25 fõ, korhatár: 10 év
Hosszú túra
elõzetes bejelentkezéssel
(5 óra - 7 km)
(2 héttel elõre) létszám
10–35 fõ, korhatár: 10 év
Retek-ági speciális túra elõzetes bejelentkezéssel
(7 óra - 9 km)
(2 héttel elõre) létszám
5–15 fõ, korhatár: 14 év
Rákóczi-barlang
09.00–17.00 között folyamatosan,
(1 óra - 400 m)
1 fõ esetén is, létszám
max. 10 fõ, korhatár: 10 év
Vass Imre-barlang
10.00, 15.00 (1 fõ esetén is)
(1 óra - 500 m
+ 3 km ökotúra)

Belépõdíjak
teljes árú/kedvezményes
2400/1200 Ft/fõ
2800/1400 Ft/fõ
4000/2000 Ft/fõ

6000/3000 Ft/fõ
7000/3500 Ft/fõ
3500/1750 Ft/fõ
3000/1500 Ft/fõ
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Baradla bg. rövid túra: az aggteleki rövid túra során az érdeklõdõk 1000 m
hosszú, betonjárdával, lépcsõkkel, hidakkal kiépített, elektromos világítással ellátott szakaszon 1 órás föld alatti sétát tehetnek. A túra Aggteleken, az 50 méter magas sziklafal tövénél lévõ bejárattól indul. (Zenehallgatás a Hangversenyteremben)
Vörös-tói bg. középtúra: a túra során a vörös-tói bejáratától a jósvafõi kijáratig
kb. 2 órás, 2,3 km-es sétát tesznek a látogatók. A túra útvonala a Styx-patak medre mentén halad, érintve hazánk legmagasabb álló cseppkövét, a 19 m magas Csillagvizsgálót, valamint a barlang legnagyobb termét, az ún. Óriások-termét, ahol
rövid zenehallgatásra is sor kerül.
Baradla bg. hosszú túra: a túra idõtartama kb. 5 óra, melynek során a vendégek
végighaladnak a barlangrendszer 6,7 km-es fõágán, Aggtelektõl Jósvafõig. A túraútvonal magában foglalja az aggteleki rövid túra egy részét, egy 3,8 km-es kivilágítatlan barlangszakaszt, valamint a vörös-tói középtúra útvonalát (és az Óriásoktermében is!). A túrázók részére akkumulátoros lámpákat biztosítanak. A barlang
hõmérséklete +10 °C, ennek megfelelõ túraöltözék és túrabakancs ajánlott!
Vass Imre-bg.: a túra hossza oda-vissza felszínen 6 km, barlangban kb. 500
m. Idõtartama kb. 3 óra, ebbõl a barlangban töltött idõ nagyjából 1 óra. Jósvafõ
barlangpénztár és a barlangbejárat közötti mintegy 3 km-es út nagy része a természetben vezet, helyenként köves-sziklás talajon, ennek megfelelõ túraöltözék és
túrabakancs javasolt. A barlang forma- és színvilága ámulatba ejtõ. Szinte valamennyi cseppkõfajtával találkozhatunk a túra során.
Rákóczi-bg.: Bódvarákó mellett az Esztramos-hegy területén található barlang
az Aggteleki Nemzeti Park talán legszebb barlangja. Rendkívül gazdag formakincse, kristály- és cseppkõképzõdményei, tiszta karsztvíz tava egyedülálló. A mesterséges bányatárón át megközelíthetõ barlangot különbözõ dõlésszögû vaslépcsõkön 1 óra alatt járhatják be a látogatók.
Domicai bg.: bejárata Szlovákiában, az országhatártól 2 km-re, országúton közelíthetõ meg. A magyarországi Baradla barlanggal összefüggõ egészet képez. A barlangra jellegzetes cseppkõdobokon, pajzsokon és mésztufa gátakon kívül a látogatók számára különösen vonzó a föld alatti Styx-patakon való csónakázás, amely a
barlangi hosszú túra részét képezi.
Túraidõpontok: 9.30, 11.00, 12.30, 14.00 órakor.
A rövid túra hossza 780 m, ideje: 45 perc; a hosszú túráé (csónakázás nélkül)
1180 m, ideje 60 perc; a csónakázást is tartalmazó túra hossza 930 m, ebbõl a csónakázás 150 m, ideje 90 perc.
Belépõk: rövid túra: 6 euró, diák, nyugdíjas 5 euró; hosszú túra: 7 euró, diák,
nyugdíjas 6 euró.
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KARSZT teljesítménytúrák
Célunk, hogy a résztvevõk ilyen formán is ismerjék meg hazánk e természeti értékekben kiemelkedõen gazdag tájegységét.
A teljesítménytúrázás szerelmeseinek öt lehetõséget kínálunk. Az egyes túraútvonalak a távolság növekedésével bõvülõ hurokútvonalon haladnak. A résztvevõk útleírást és térképmásolatot kapnak.
A teljesítménytúra nem gyorsasági verseny, de a megadott útvonalon a megadott
szintidõn belül kell végighaladni és közben az ellenõrzõpontokon való áthaladást
az igazolólapon igazolni. A túraútvonalak egyes pontjain frissítõállomások várják a
túrázókat.
A sikeres teljesítõk emléklap és kitûzõ díjazásban részesülnek.
Minden táv rajtja Aggteleken, a Baradla barlang bejáratánál, míg a cél AggtelekTóvégen, a rendezvényközpont információs irodájánál van.
Rajtidõk: KARSZT-70 és 50 távokon 2010. május 23. vasárnap 6–7 óra között,
KARSZT-35, 25 és 15 távokon 2010. május 23. vasárnap 7–9 óra között.
Figyelem! A KARSZT-70 túratáv csak legalább 20 fõ elõzetes jelentkezése esetén lesz megrendezve! A nevezések beérkezésérõl és további információkról érdeklõdni a gyottt@gmail.com címen lehet!
A teljesítménytúra része a „3 vármegye – 3 túrája”, illetve a „3 vármegye – 30
kincse” túramozgalmaknak.
KARSZT-15 teljesítménytúra
Útvonal: Aggtelek– Mész-völgy – Kecsõ-völgy – Jósvafõ – Vörös-tó – Aggtelek.
Táv: 14,6 km Szintemelkedés: 400 m Szintidõ: 5 óra Nevezési díj: 400 Ft
KARSZT-25 teljesítménytúra
Útvonal: Aggtelek– Mész-völgy – Kecsõ-völgy – Jósvafõ – Vörös-tó – Békebarlang – Pitics-hegy – Béke-barlang – Aggtelek.
Táv: 25,9 km Szintemelkedés: 800 m Szintidõ: 7 óra Nevezési díj: 500 Ft
KARSZT-35 teljesítménytúra
Útvonal: Aggtelek – Mész-völgy – Kecsõ-völgy – Jósvafõ – Tohonya és Kuriszlántanösvények – Vörös-tó – Béke-barlang – Pitics-hegy – Béke-barlang – Aggtelek.
Táv: 36 km Szintemelkedés: 1050 m Szintidõ: 9 óra Nevezési díj: 600 Ft
KARSZT-50 teljesítménytúra
Útvonal: Aggtelek – Mész-völgy – Kecsõ-völgy – Jósvafõ – Vörös-tó – Béke-barlang – Pitics-hegy – Varbóc – Borház-tetõ – Színpetri – Szelcepuszta – Jósvafõ – Vörös-tó – Aggtelek.
Táv: 48,5 km Szintemelkedés: 1380 m Szintidõ: 12 óra Nevezési díj: 600 Ft
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KARSZT-70 teljesítménytúra
Útvonal: Aggtelek – Mész-völgy – Kecsõ-völgy – Jósvafõ – Vörös-tó – Béke-barlang – Pitics-hegy – Varbóc – Borház-tetõ – Színpetri – Szelcepuszta – Derenk –
Szádvár – Szalamandra-ház – Ménes-völgy – Szelcepuszta – Jósvafõ – Vörös-tó –
Aggtelek.
Táv: 66,5 km Szintemelkedés: 1940 m Szintidõ: 16 óra Nevezési díj: 800 Ft

ENCIÁN-KUPA – tájékozódási csapatverseny
A verseny idõpontja: 2010. május 22. szombat
Rajtidõ: 8–10 óra között. A verseny rajtjához a Harangtoronytól 7.30-kor induló, illetve a reggeli gyûjtõbusszal lehet eljutni.
A verseny célja: a Gyalogtúrázók XVII. Országos Találkozója keretében a túraversenyzés eszközével bemutatni a világörökség terepi formagazdagságát, a túraversenyzés népszerûsítése, továbbá versenyzési lehetõség és a tájékozódási készségfejlesztés biztosítása az arra vállalkozóknak. A verseny keretében megyei és
magyar bajnoki fordulóként kerül megrendezésre a XXIX. ENCIÁN-KUPA, mely
az ország egyik legpatinásabb tájékozódási versenye. A verseny kiírására az
MTSZ versenyszabályzata szerint kerül majd sor. Ennek kapcsán „A” felsõfokú
(nehéz tájékozódási feladatok) és „B” középfokú (kevesebb tájékozódási feladat)
versenypályán, tájfutótérképpel lehet versenyezni. Versenyünk célja továbbá a
túraversenyzés bemutatása, megszerettetése, ezért kitûzünk egy „C” kategóriás,
alapfokú pályát is a kezdõk számára. Ez turistatérképpel, jelzett turistaúton haladó, útvonalleírással segített, kötött menetidejû verseny. Ebben a kategóriában
várjuk a teljesen kezdõ, a túraversenyzéssel most ismerkedõ 2–4 fõs csapatokat,
családokat, diákokat.
A várható pályaadatok: A: 7-8 km, 500 m szint; B: 6-7 km, 400 m szint;
C: 5 km, 150 m szint.
A versenyhez az Aggteleki-karszt turistatérképe, ivóvíz, íróeszköz ajánlott.
Nevezési díj:
A és B kategóriákban 600 Ft/fõ, C kategóriában 400 Ft/fõ (elõnevezés esetén)
helyszíni nevezés 800 Ft/fõ.
Díjazás:
Kategóriánként az I–III. helyezést elért csapatok érem, az I–VI. helyezést elért
csapatok oklevél díjazásban részesülnek.
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Az összevont elsõ helyezett csapat elnyeri a kategóriájának megfelelõ vándorserleget.
Ezen túlmenõen a legjobb megyei nõi csapat elnyeri a megyei nõi bajnok vándorserleget.
A versenyen induló minden résztvevõ kitûzõt kap.
A verseny 2010-ben része az „Encián Emlékek” túramozgalomnak!

TÁJISMERETI VERSENY
A verseny ideje: 2010. május 22., szombat 8 órától – május 23., vasárnap 14 óráig.
Rajt és cél: Aggtelek-Tóvég, a rendezvényközpont információs irodája.
Résztvevõk: 2–4 fõs csapatok
Nevezési díj: 500 Ft/csapat
A verseny célja, témája: Aggtelek-Jósvafõ és környékének természeti, történelmi és néprajzi értékeinek megismerése.
A benevezett csapatoknak a kérdéseket tartalmazó feladatlapokat szombaton
8 órától lehet átvenni a rajtban.
A feladatlapon megadott helyeket, létesítményeket, emlékhelyeket és más érdekességeket kell felkeresni, amelyekhez a feladatlap kérdései kapcsolódnak.
A versenyen minden segédeszköz, segítség felhasználható, de a csapatok összedolgozása nem megengedett. Íróeszköz szükséges.
A kitöltött feladatlapokat legkésõbb vasárnap 14 óráig kell leadni a célban.
Értékelés: az a csapat gyõz, amelyik a kitöltött feladatlapot idõben leadja és a
legtöbb helyes választ adja. Egyenlõ pontszám esetén a rövidebb menetidõ dönt.
Díjazás: az elsõ három helyezett csapat oklevelet és tárgyjutalmat kap.
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Kedves természetbarátok! Tisztelt sporttársak!
Kedves vendégeink!
A Gyalogtúrázók XVII. Országos Találkozója és az „Év Vidéke
2010–2011” programsorozat alkalmából sok tisztelettel és szeretettel köszöntöm a magyarországi és a szomszédos – ma már
határok nélküli – Szlovákiából, valamint az Erdélybõl hozzánk
érkezõ természetjárókat, barátokat és a találkozó valamennyi vendégét.
Nagy örömünkre szolgál, hogy 15 év után újra a megyénkben, ismét Aggteleken
és környékén rendezheti meg 55 éves egyesületünk ezt a baráti találkozót, a gyalogos természetjárók e nagy eseményét, amely most nemzetközi hírû is lett az
MTSZ és az NFI által. Így a kitüntetõ megbízatás mellett tisztában vagyunk azzal
is, hogy a rendezés felelõsségteljes, komoly munkát jelent egyesületünknek, és
széles körû összefogást igényel a megye más természetjáróival is. Itt kiemelném a
bánrévei, szendrõi és egyes miskolci egyesületek, turisták munkáját.
Reméljük, hogy az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karsztvidék csodálatos tájaira
induló gyalogos és autóbuszos kirándulások, teljesítménytúrák és túraversenyek,
mint megannyi program, a felszíni és föld alatti természeti szépségek, a világörökség részeit képezõ barlangok, a festõi szépségû várromok, a vendégszeretõ helyi
emberek és még sorolhatnám tovább, sokak tetszését el fogják nyerni és szívükbe
zárják ezt a vidéket, és gazdag élményekkel távozik tõlünk minden vendégünk.
Minden igyekezetünkkel és energiánkkal azon leszünk, hogy a találkozó valamennyi résztvevõje nagyon jól érezze magát ezen a vidéken e pár nap során.
Kellemes idõtöltést, élményekben gazdag túrákat, jó idõt kívánunk, és várunk
minden érdeklõdõt a gyalogos természetjárók pünkösdi találkozójára, találkozzunk Aggteleken!
Zárdai István,
a Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület
elnöke
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A Magyar Természetbarát Szövetség
új Természetbarát igazolványa megrendelhetõ, átvehetõ
A megjelenésében is színvonalas plasztikkártya alapú, fényképes Természetbarát igazolvány, a tagsági viszony igazolásán, a szövetséghez tartozás éves díján túl számos kedvezmény igénybevételére jogosít. Tartalmazza az egész világon igénybe vehetõ balesetbiztosítás éves díját, valamint a Turista Magazin elõfizetését is. A szövetség csaknem 150 különbözõ céggel, szervezettel kötött szerzõdést – nemzeti parkok, barlangok, tanösvények, vadasparkok, arborétumok, állatkertek, múzeumok
belépõdíjai; turistaszállók, szállodák, panziók, éttermek utazási irodák,
kisvasutak, síközpontok szolgáltatásai; sportszerek, sportruházat,
könyvek, térképek, navigációs eszközök stb. vásárlási kedvezményei –,
akik 10-50%-os kedvezményeket biztosítanak a tagság számára. A kedvezményeket Magyarországon, Szlovákiában, Ausztriában és Erdélyben mûködõ cégek ajánlották
fel. Ezek a kedvezmények a Természetbarát igazolványhoz társuló Turista kártya segítségével vehetõk
igénybe.
A szolgáltatások, támogatások fajtájáról és mértékérõl a magazinunk mellékletében található
Természetbarát Híradóban olvashatnak, egyidejûleg a partnerek felkerültek az MTSZ honlapjára is.
A névre szóló, plasztikkártya Természetbarát igazolvány megrendelése és az ehhez kapcsolódó Turista kártya átvétele kétféle módon történhet.
A megyék, illetve egyesületek egy táblázaton beküldik a kártya kiállításához szükséges adatokat és
megjelölik az igényelt igazolvány típust.
Az adott szervezet vezetõje aláírásával igazolja a személyek egyesületi tagságát. Az igényléshez
csatolni kell az adott személyek háttér nélküli igazolványképet. Ezt meg lehet küldeni e-mailban, vagy
postai úton. Amennyiben szükséges, a fényképeket a Turista Magazin szerkesztõségében ingyenesen
elkészítik.
Az igazolványok megrendelése történhet egyéni megrendelõlapon is. Ebben az esetben is igazolni kell
az adott személy egyesületi tagságát és csatolni kell a fotót.
Mindkét esetben elengedhetetlenül szükséges a jelentkezési lapok kitöltésén és a fotók megküldésén
túl, az adott tagsági viszonyhoz tartozó teljes tagsági díj befizetése és megküldése. A jelentkezési lapokat és a tagsági díjat elsõsorban az MTSz központba kell megküldeni, de elfogadja a Turista Magazin
szerkesztõsége is. Az új igazolványok érvényesítése 2010. január 1-jétõl, minden központba történõ
megküldés után, a következõ hónap ötödikével történik.
Igazolvány típusok:
Felnõtt (Turista Magazin-elõfizetéssel)
Felnõtt (Turista Magazin-elõfizetés nélkül)
Nyugdíjas, diák (Turista Magazin-elõfizetéssel)
Nyugdíjas diák (Turista Magazin-elõfizetés nélkül)

5500 Ft
3100 Ft
4900 Ft
2500 Ft

A Magyar Természetbarát Szövetség régi igazolványainak, betétlapjainak érvényesítése a korábbi évek gyakorlatának megfelelõen, háromféle tagdíj-kategóriában változatlan formában történik.
Ezen igazolványokhoz 2010. január 1-jétõl nem tartozik biztosítás
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