
Bükkalja tájékozódási teljesítménytúra 
 
 
Pünkösd hétfőn nagyszerű élményben volt részem. Előző héten találkoztam Kovács Attilával 
a ZSC vezetőjével, aki jó szokásához híven mindjárt néhány általa szervezett program 
szórólapját nyomta a kezembe.  
 

 Szívfájdalom, hogy  a munkám miatt két nagyszerű 
programról lemaradtam: a Sörfutásról, ahol egyedülálló 
módon körönként egy korsó sört kell meginni - a kiszáradás 
így biztos elmarad. A másik a Lámpásfutás, amely éjszakai 
futás élményét adja a Majális-park területén. Pünkösd 
második napján viszont szabadnapos voltam, így 
szerencsémre részt tudtam venni a Bükkalja Gyöngyszemei 
tájékozódási teljesítménytúrán. 

 
Aki nem kedveli a megadott útvonal kötöttségeit, az nagyszerű élményben részesülhet Attila 
egyedi rendezvényein. Cserépfalu általános iskolájából indultunk. 
Ellenőrzőpontok:  Noszvaj, De La Motte kastély 
                                Bogács, Millenniumi kilátó 
                               Tibolddaróc, Majtényi-kúria 
                                Kács, Éva panzió 
                                Cserépváralja, Várhegy 
 
Szokásomhoz híven nem viszek magammal semmilyen térképet, csak a rendező által adott 
fekete fehér fénymásolt térképet. Egy kicsit nehezebb a tájékozódás, de valami nehézség kell, 
ha nem lenne elég a légvonalban megadott 30 km, ami a terep sajátosságai miatt lehet 45 km 
is, de senki sem mondhatja, hogy letértem a megadott útvonalról. 

 
Köszönöm Attilának, hogy ilyen szép vidékre tette a 
programot, a választott út csalános, szedres hatásai csak 
miattam szidhatóak. Elkerültem az esőt, szó szerint a 
szegélyén mentem, de a hatását az agyagos talajon Kács és 
Cserépváralja között már nem tudtam kihagyni. A 
Várhegyen igazi meglepetés ért,  a Váraljai Pünkösd keretén 
belül lehetett választani Jókai bableves és babos haluska 
között valamint a nyelés nehézségeit leküzdendő fehér és 

vörös bor között. Ez nekem nagy döntéskényszer volt, ezért mindkettőből kértem. 
 
Summa summárum: Kovács Attila sportrekreátor egyedi, 
komoly háttérmunkával szervezett rendezvényei igazi 
csemege számomra, fájdalom, hogy csak néhányan vesszük 
igénybe, a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 
tagszervezeteként a Zöld Sportok Clubja soha nem könyörög 
támogatásért, rendezvényei mégis a nevezési díj sokszorosát 
adják vissza. Kaptunk észak-magyarországi autóstérképet, a 
megye nevezetességei térképét, nagyszerű ebédet. Mivel az 
eredetileg kiírt szintidőn belül értem be - nem a vihar és az ebéd miatt megnövelt szintidőn 
belül - így egy szép kulcstartót is. Felirata: „A tested mozgasd, ne a motort” mindannyiunk 
számára követendő kellene legyen. Ha a megyei szövetség honlapján lehetne hozzászólásokat 
leadni, akkor ott is szívesen reklámoznám Attila nagyszerű munkáját. 
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