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TÉL 
 
 
Beállt a Küküll� 
jégpáncél van rajta. 
Nagy csönd van elveszett 
egészen a hangja 
 
A lovát úsztató 
nyári kis legényke 
korcsolyázni jön most 
az arasznyi jégre. 
 
Havasak a f�zfák, 
mindenütt csak hó van. 
Megcsillan a vén nap 
mosolya a hóban. 
 
Jégcsapok díszítik 
A megdermedt gátat. 
Vacog minden,ám a 
halacskák nem fáznak. 
 
A jég alatt versenyt 
verseny után tartva, 
készülnek a f�zfát  
zöldít� tavaszra. 

 
/Kányádi Sándor/ 
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TAVASZ 
 
 
Árad a Küküll�, 
elönti a berket; 
maguk alá húzzák 
lábukat a kertek. 
 
Kicsap a medréb�l 
(nem tud a gátról), 
réten méri mélyét 
botjával a pásztor. 
 
Pipéiket félt�n 
gágogják a ludak; 
a parti füzek most 
a közepén úsznak. 
 
Bömböl a Küküll�. 
Széle-hossza egy lett. 
Fut a nyúl el�re, 
inal dombnak hegynek. 
 
Hinnéd-e, hogy volna, 
ki rámerészkedne? 
S fél szárnyával bátran 
beleszánt a fecske. 
 

/Kányádi Sándor/ 
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Csehországban, Liberec városában az NFI (Nemzetközi Természetbarátok Szövetsége) konferenciáján 
Herbert Brückner, az NFI elnöke és Christian Baumgartner NFI irodavezet� koordinálásával megbeszé-
lést tartottak a magyar és szlovák delegáció képvisel�i az „Év vidéke programmal” kapcsolatos felada-
tokról. A tárgyalás eredményeképpen döntés született, hogy 2010-2011-ben a Gömör-Tornai Karsztot 
jelölik az Év Vidéke címre, így ezen terület természeti és kulturális értékeinek a nemzetközi érdekl�dés 
középpontjába állításáért fognak dolgozni. 
A döntést követ�en november 7-én Rozsnyóban, majd 8-án, Eperjesen el�készít� megbeszélésre 
került sor Christian Baumgartner NFI irodavezet� jelenlétében. A magyarországi munkacsoportot Dúró 
Imre, a Magyar Természetbarát Szövetség igazgatója, míg a Szlovák Turista Klub delegációját Miroslav 
Herchl elnök vezetette és tagjai voltak a szlovák turista klub elnökségének tagjai is. 
A találkozóra meghívást kapott a B.-A.-Z Megyei Természetjáró Szövetség is, így szervezetünket Ba-
logh Sándor f�titkár képviselte. 
Az el�készít� megbeszélésen mindkét érintett ország munkacsoportja vázolta elképzeléseit, pénzügyi 
lehet�ségeit, számba vették a projektbe bevonható egyéb szervezeteket, és megállapodás született a 
tárgyalás januárban történ� magyarországi folytatásáról. 
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A Nagyváradi Czárán Gyula 
Alapítvány régóta dédelgetett 
terve volt, hogy névadójának, az 
egyik els� magyar turisztikai 
szakember, útépít�, barlangkutató 
és szakíró munkásságának méltó 
módon állítson emléket. Erre most 
nyílott lehet�ség, melynek ered-
ményeképpen az alapítvány 
meghívására a megye természet-
járóinak képviseletében október 8-
án népes létszámú csoport utazott 
Nagyváradra.  
A korai indulás és zökken�mentes 
határátlépés eredményeként az 
avatóünnepséget megel�z�en 
még rövid városnézésre is volt 
alkalmunk. Megállapíthattuk, hogy 
a századfordulón „Pece-parti 
Párizsnak” nevezett város építé-
szete ma is �rzi a kor különböz� 
stílusainak elegyedéséb�l szár-
mazó varázsát. A Sebes-Körös 
hangulatos fái között el�bukkan a 
mór stílust is mutató Cion-
templom.  Távolabb a barokk Szt. 
László templom tornya integet. A 
volt Bémer téren a felújított szín-
ház épülete áll. A F�utcán végig-
haladva számtalan szép és még 
felújításra váró barokk, eklektikus, 
és szecessziós stílusú palota és 
templom látványa jelzi Nagyvárad 
régi-új pompáját. A Pet�fi és 
József Attila szobrokat is �rz� 
park túloldalát a barokkba hajló 
Bazilika uralja. Tisztelgünk az ott 
álló - a város véd�szentje, - Szt. 
László szobor el�tt. Még egy 
gyors pillantás a híres Kanonok-
sorra és indulunk a szoboravatás-
ra. 
 
 

 A ragyogó szombati napsütésben sokan jöttek el Czárán Gyula 
mellszobrának felavatására, mely a Sebes-Körös partján lév� park-
ban kapott helyet. A résztvev�k között nagyváradi, kolozsvári, aradi 
ismer�sök, túratársak mellett debreceni, szolnoki, túrkevei turistákat 
is láthattunk.  
Az ünnepélyes szoboravatón Egri Ferenc, a Czárán Gyula Alapít-
vány elnöke köszöntötte a jelenlév�ket, az erdélyieket és magyaror-
szágiakat egyaránt, akik eljöttek tisztelegni a magyar turizmus atyjá-
nak nagysága el�tt. „Csak az hal meg, akit elfelejtenek”, mondta 
beszédében Egri Ferenc, majd vázolta Czárán Gyula példás és 
kimagasló tetteit, épít� munkásságát. Az Alapítvány elnöke elmond-
ta, hogy Czárán Gyula halálát követ�en, már 1906-ban indítottak 
gy�jtést egy Czárán-szoborra az akkori EKE nevében. Folyamato-
san gy�lt az összeg, több mint 10 ezer koronára, ám a pénzt hábo-
rús kötvényekbe fektették és az elértéktelenedett. Az els� világhábo-
rú utáni évek nemigen kedveztek egy ilyen szobor felállítására. 
Jelezte, hogy az Alapítvány a szobrot a turisztikai szakember halálá-
nak századik évfordulója alkalmából szerette volna felavatni. Ha 
némi csúszással is, a sok segít�kész ember révén végül az idén, 
százkét évvel az els� próbálkozás után megvalósult a tervük.  
Ezután Dezs� László, az Erdélyi Kárpát Egyesület országos elnöke 
is elmondott néhány gondolatot az ünnepségen. Kiemelte, hogy 
Czárán Gyula szeretettel járta a hegyi ösvényeket, szerette a termé-
szetet, melyet Isten legszebb templomának tekintett. A szobor így a 
természetszeret�k összetartozásának, együtt gondolkodásának 
szimbóluma. Hangsúlyozta, hogy a hagyatékkal, amit Czárán ránk 
testált, okosan kell sáfárkodni. 
A beszédeket követ�en Egri Ferenc felkérte azokat, akik a szobor 
talapzatának építésében részt vettek, hogy közösen leplezzék le az 
alkotást, melyet Máté Alpár terve alapján Máté Gyula készített el.  
Ezt követ�en került sor a koszorúzásra. Erdélyiek, magyarországiak 
sorba elhelyezték az emlékezés koszorúit és virágait. A többi közt a 
szobor talapzatára került a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövet-
ség, valamint a Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület koszorúja 
is.  Ezt követ�en közös fotózásokra került sor. Végül az ünnepség 
befejezéseként a szervez�k a közeli Lórántffy Zsuzsanna Reformá-
tus Egyházi Központba baráti hangulatú állófogadásra invitálták a 
részvev�ket.  
Nagyváradi látogatásunkat delegációnk a XI. századi eredet�, de ma 
sajnos meglehet�sen elhanyagolt küls�t mutató vár megtekintésével 
zárta.  

Garadnay Sándor
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Sepr�si Czárán Kristóf Gyula 1847. augusztus 20-án született az Arad 
megyei Sepr�s községben, örmény keresked�család leszármazottjaként. 
Czárán 1880-tól turistaként élt, de igazi turista tevékenysége csak apja 
halála után, 1890-t�l kezd�dik. Egész további életét a turistaságnak, a 
környék feltárásának szenteli. 1890 és 1905 között szinte hivatásos föld-
rajzkutatóként tevékenykedett. Önzetlen egyéniség volt. A természet 
szépségeit nemcsak megismerni akarta, de azt mások számára is 
elérhet�vé kívánta tenni. 
Mint sepr�si nagybirtokos – kinek m�szaki, technikai érzéke hamar felszín-
re került – els� turisztikai feltáró tevékenységét a Béli-hegységben kezdte. 
A gyógyvizér�l ismert Menyháza-fürd� és környéke dombvidékét, az ott 
található barlangok felkeresését könnyít� sétautakat, pihen� és 
kirándulóhelyeket épített saját költségén. Élete f� m�ve azonban a Bihar-
hegységben végzett munka volt. A természeti szépségekért rajongó, nagy 
m�veltség� és sokat utazott Czárán Gyula élete javát, tekintélyes 

jövedelmét ennek a hegység kultuszának szentelte. A hegység bemutatására általa tervezett körutakat 
alakított ki. 
A természeti szépség vonzotta, de hogy felkészültsége megfeleljen ezek bemutatásának, 1892-ben, 45 éves 
korában, mint rendkívüli hallgató beiratkozik Selmecen a Bányászati Akadémiára, és sikeresen elvégzi azt. 
Az itt töltött három esztend� alatt megérett benne az elhatározás, hogy hátralev� életét bihari kutatásainak 
szenteli. Így már tudományosan felvértezve kezd nagyarányú munkájába. A megszállottak kitartó szorgal-
mával rótta a hegyeket. Kereste meg a szebbnél szebb kilátópontokat, az érdekesnél érdekesebb látnivaló-
kat. Biztos szemmel látta meg a természet apró csodáit is, hogy aztán a látványt másokkal is megossza. 
1897. végén bejárta és elkészíttette a Retyiceli-vízesés környéki “Próba körutat”. 1898 júliusában hirdette 
meg az els� kirándulást a három hónapi munkával készült Szamosbazár körútra. 1901-ben készült el és 
adta át a Galbina körutat. 1902-ben fejezte be a Csodavár körutat, 1903-ban pedig megjelent Biharfüred 
turista útjait ismertet� könyvecskéje “Kalauz Biharfüredi Kirándulásokra” címmel. 1903. május 1-én felavatták 
a (Körös)Rév-i körútját, novemberben pedig robbantásokkal megnyitotta az addig ismeretlen Révi-barlang 
bejáratát. Szorgos feltáró munkája eredményeképpen, 1904 nyarán felavathatták a Fekete-Körös forrásága-
inak legszebb vízeséseit, barlangjait és kilátópontjait összefogó Rézbánya környéki úgynevezett hármas 
körútjait. Még ebben az évben tárta fel és adta át a turistáknak a Szegyesd-völgyi Magura-barlangot. 1904. 
októberére elkészült a Túri-hasadék Szent László körútja. 1905. tavaszán pedig ismét a Galbináriában 
tevékenykedett. Ez év �szén bejárta Remec környékét, feltárta a Kissebes három vízesését és utolsó mun-
kájaként októberben be is mutatta legújabb körútját.  
Munkái során számtalan vízesést, sziklaalakzatot, különleges karsztjelenséget tárt fel. Barlangokat fedezett 
fel, azokat feltárta és kiépítette, utakat, hidakat, létrákat épített minden természeti látnivalóhoz. Útjelzéseket 
alkalmazott, útjelz� táblákat helyezett el. Egyetlen emberként egész egyesület munkáját elvégezte. Negyed 
évszázadon keresztül életét és munkásságát e hegynek szentelte, s ebben egyedül áll a magyar turistaság 
történetében. 
Ezen a vidéken a földalatti (és földfeletti) látnivalók, cseppk�formák többségének � a keresztapja. A legtöbb 
elnevezést a görög-római és a zsidó-keresztény mitológiából merítette. Ezek egy része - annak ellenére, 
hogy a két világháború közötti és utáni hatalom egyaránt t�zzel-vassal irtotta - a közhasználatba is átment.  
Nemcsak az utak kivitelezésére volt gondja, hanem azok ismertetésére is. F� m�ve a "Kalauz biharfüredi 
kirándulások” 1903-ban jelent meg. Ebben és külön dolgozataiban összesen 664 km hosszú körutat mutatott 
be. De rendszeresen megjelentek írásai a "Nagyvárad" illetve a "Szabadság" cím� újságokban. Ezek tárca 
jelleg�, rövidebb prózai írások és versek voltak. Témái kedvenc hegyvidékéhez köt�dnek, a sziklaalakzatok-
hoz, vízesésekhez, hegycsúcsokhoz és más természeti látványosságokhoz f�z�d�, részben helyi hagyomá-
nyokat alapul vev�, részben saját fantáziájában született regék. 
Rendíthetetlennek t�nt a feltáró szorgalma és munkabírása mindaddig, amíg szívbaja közbe nem szólt. 
1906. január 6-án legy�rte a betegség és meghalt. Menyháza-fürd� temet�jében helyezték végs� nyuga-
lomba. Sok százan kísérték el az utolsó útjára. Nemcsak a család, a barátok és tisztel�k, hanem a turistatár-
sak, s�t a közeli-távoli falvak lakói is szép számmal.  
Szádeczky Kardos Gyula, tudós geológus barátja és nem egy útján társa így búcsúzott t�le: ..."Nemes 
életed nem pergett le hiába. Hegy, völgy, erd�, mez� és patak századokig büszkén fogja hordozni nevedet, 
a nép, a kialudt fáklyát, az elejtett hegymászó botot pedig ezer és ezer kar ragadja meg ismét. Lobogtatni 
fogja a fáklyát, használni fogja a botot nyomdokaidon útmutatásod szerint mindaddig, míg a természet 
csodás szépségei lelkesítenek."  
Kortársai "Oncsásza hercege", majd "Galbena fejedelme", az �t követ� generáció pedig a "bihari turistaság 
apostola" névvel illette. 
Feketegránit sírkövén a felirat: "Csak az hal meg, akit elfelejtenek". A Nagyváradon felállított mellszobra 
reméljük, biztosítja, hogy ez a nagyszer� ember sohase haljon meg. 

összeállította: Garadnay Sándor - 5 
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Hazánk szervezett természetjáró életének Nógrád 
megyei irányítója a Nógrád Megyei Természetbarát 
Szövetség, melynek elnökével, Gubola Istvánnal 
folytatott riport keretében szeretnénk megismertetni 
tisztelt olvasóinkat régiós partnerünk tevékenysé-
gével, programjaival. 
• Hogyan épül fel a Nógrád Megyei Termé-

szetbarát Szövetség és milyen létszámú, il-
letve korösszetétel� csapat biztosítja a 
szervezet által megfogalmazott feladatok 
megvalósításának személyi hátterét? 

Szövetségünkhöz hét tagegyesület tartozik, melyek 
révén az érvényesített tagok létszáma éves szinten 
kb. 300 f�. Korosztályt tekintve inkább az id�seb-
bek képviseltetik magukat, mely annyiban ad okot 
aggodalomra, hogy a fiatalok utánpótlásáról termé-
szetesen a mi szervezetünk is nagyon nehezen tud 
gondoskodni. Ez persze nem jelenti azt, hogy a 
Nógrád megyei ifjúság ne túrázna szívesen. Külön-
böz� érvek miatt nem kívánnak részt venni a szer-
vezett természetjárásban, melyeket érdemes lenne 
feltárni. 
• Mint természetbarát szervezet, természete-

sen a Nógrád Megyei Szövetség tevékeny-
ségének középpontjában is a természetjáró 
feltételek biztosítása, lehet�ségek szerinti 
javítása áll. Milyen sikerrel tud ezen felada-
toknak a szövetség megfelelni? 

Megyénk turista úthálózata kb. 800 km hosszúságú 
és a természeti adottságokhoz igazodva Salgótar-
ján környékén a legs�r�bb. Turistaút jelzéseink 
országosan is kiállják a próbát, folyamatosan újítjuk 
fel ezeket. Az Országos Kék Túra útvonalának 
felújítására mi is két évvel ezel�tt kaptunk forrást. 
Ezen kívül legnagyobb mértékben Salgótarján 
megyei jogú város Önkormányzata, csekélyebb 
mértékben pedig a turistautakkal érintett kisebb 
települések önkormányzatai biztosítanak anyagi 
lehet�séget. 
A természetjáró feltételek biztosítása azonban 
nemcsak a jelzett utak kialakítását és karbantartá-
sát jelenti. Számos kiadvány megjelenése f�z�dik 
szervezetünkhöz, mint pl. a „Salgótarján és környé-
ke" cím�, a Karancs-Medves vidékét bemutató 
túrakalauz, a „Kirándul a család Nógrád megyében” 
cím� kiadvány. Emellett közrem�ködtünk a „Ven-
dégváró Nógrád megye”, és a „Vendégváró Salgó-
tarján” cím� könyvek turisztikai fejezetének írásá 

 
ban is. Rendszeresen részt veszünk a megyénket 
lefed� turistatérképek lektorálásában is.  
• Ha már említettük a megye természeti érté-

keit bemutató kiadványokat, akkor kedvcsi-
nálóként ajánljunk figyelmébe az Északi Tá-
jakon olvasóinak az országszerte nagy ér-
dekl�désre számot tartó legfontosabb túra-
mozgalmakat is. Melyek ezek, milyen látni-
valókat ismerthetünk meg segítségükkel? 

Négy kimondottan megyei jelvényszerz� túramoz-
galmunk van. A „Nógrádi vártúrák” a Nógrád 
megyében fellelhet� várromok felkeresését, a 
hozzájuk kapcsolódó történelmi események, iro-
dalmi érdekességek megismerését t�zte ki céljául. 
Az igazolófüzetben megjelölt 16 nógrádi vár közül 
legalább 8-at kell felkeresni és annak megtörténtét 
az igazolófüzetben dokumentálni. A „Karancs-
Medves csúcsai” túramozgalomban 12 csúcs 
(Karancs, Kápolna-hegy, Salgó, Boszorkány-k�, 
Somosk�i várhegy, Pécs-k�, Somlya, Szilvás-k�, 
Kis-Szilvás-k�, Szér-k�, Bárnai Kis-k�, Bárnai 
Nagy-k�) tetsz�leges sorrendben és útvonalon 
történ� felkeresése a feladat. A „Nógrád megye 
természetjárója” címet az nyerheti el, aki végigjár-
ja az Országos Kék Túra 130 km hosszú nógrádi 
szakaszát Ágasvártól a Csóványosig (a teljesítést 
az OKT pecsétjeivel kell igazolni), és teljesíti a 
Karancs-Medves 35 vagy 50 teljesítménytúrát, vagy 
részleteiben végigjárja a nagyrészt ugyanezen az 
útvonalon végigvezet� 35 km hosszú, sárga sávjel-
zés� Bányász körutat. 
A természeti értékek felkeresése mellett „irodalmi 
utazásokra” is kínálunk lehet�séget az „Irodalmi 
barangolások Nógrádban” túramozgalmunkkal. 
Olyan helységek felfedezését ajánljuk a túrázók 
figyelmébe, melyek írók, költ�k életéhez, munkás-
ságához kapcsolódik. A túramozgalom teljesítésé-
hez öt hazai és egy határon túli emlékhelyet kell 
felkeresni és azt az igazolófüzetben rögzíteni. 
Megyei túramozgalmaink mellett meg kell még 
említenem a sokak által ismert régiós túramozgal-
mat is -„Természetvédelmi értékek Észak-
Magyarországon”-, melyet B.-A.-Z., Heves és 
Nógrád megye két évvel ezel�tt indított közösen 
útnak.  
• Hogyan és hol szerezhet�k be az igazolófü-

zetek? 
A füzeteket a Nógrád Megyei Természetbarát 
Szövetség 3100 Salgótarján, Bartók Béla út 10. 
postai címén lehet megrendelni, vagy telefonon, a 
06-70-942-30-05 számon. A teljesítést követ�en az 
igazoló füzetet is az el�bbi postacímre kell elkülde-
ni, melyet, az értékelést követ�en a kit�z�vel, 
jelvénnyel együtt természetesen visszajuttatjuk 
tulajdonosának. 
(szerk. megjegyzése: a Természetvédelmi értékek 
Észak-Magyarországon mozgalom igazolófüzete 
beszerezhet� a B.-A.-Z megyei Természetjáró 
Szövetségnél is). 
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• Nagyon sok természetjáró szívesen vesz 

részt különböz� teljesítménytúrákon, verse-
nyeken. Ezzel kapcsolatban mely rendezvé-
nyeket ajánlhatjuk az olvasók figyelmébe? 

Megyénk földrajzi és történelmi nevezetességeit 
megismertet� teljesítménytúrákra minden évben 
sort kerítünk. A Karancs-Medves teljesítménytúrán-
kat április utolsó szombatján rendezzük 20, 35 és 
50 km-es távon, mely évek óta nagy népszer�ség-
nek örvend, s az ország különböz� részeir�l több 
száz f� vesz részt rajta.  
 
Emellett meg kell említenem a már szintén hagyo-
mányos magyar-szlovák határon átnyúló teljesít-
ménytúránkat, melyet �sszel tartunk 15, 20 és 30 
km-es távon. A Karancs-Medves vidék és a szom-
szédos Cseres-hegység (Szlovákia) területén 

vezet� nemzetközi gyalogtúrák során a kistáj 
legérdekesebb geológiai képz�dményeivel és 
kultúrtörténeti emlékeivel ismertetjük meg a részt-
vev�ket. 
Ezeken kívül számos programkínálattal várjuk a 
megyénkbe látogatókat, akik aktuális ajánlatainkról 
folyamatosan tájékozódhatnak www.nmtsz.extra.hu 
honlapunkon. 
Megköszönve a beszélgetést legközelebb is talál-
kozzunk Nógrádban, mert ahogy a Nógrád Megyei 
Természetbarát Szövetség is invitál bennünket 
honlapjuk kezd� oldalán”Gyalogolni jó!”. 

 
Bernáth Marietta 
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A természet nem ismeri az ember által rajzolt határokat, erre a legjobb példa a világhíres Aggtelek-Domica 
cseppk�barlang, mely szerepel az Unesco világörökségi listáján is. Egy szép novemberi szombaton ezt a 
vidéket kereset fel csapatunk a Tiszújvárosi szakosztályból. 
A már többek által látott Baradla ág helyett, most a Szlovák oldalon lev� Domica barlangjához vettük az 
irányt, ahol a csapat egy jó órán át sétálhatott magyar nyelv� élvezetes vezetés mellett a fantasztikus föld-
alatti világban. Ahogy sétáltunk a hol egészen sz�k, hol hatalmas csarnokokká táguló barlangrendszerben, 
nem gy�ztük csodálni a természet hihetetlen alkotó erejét. Emberi léptékkel felfoghatatlan, évmilliókban 
mérhet� id� munkája tárult a szemünk elé, ahogy a hihetetlen szépség� és formájú képz�dmények között 
lépkedtünk. A barlangot már az egész korai id�kben is lakták télen emberek, ennek nyomait láthattuk is, de 
igazi felfedezése a barlangnak csupán néhány évtizedre vezethet� vissza. Ebben a barlangban is vannak 
olyan képz�dmények, melybe az ember némi fantáziával, különböz� alakokat, képz�dményeket vél felfedez-

ni. Ezernyi fotót készítve próbáltuk meg a szívünkön kívül az emléke-
inkbe zárni ezt a földalatti mesevilágot. 
Kiérve a barlangból, ezúttal egy újnak számító túrára indultunk, a 
„szokásos” felszíni túraútvonalak helyett, egy viszonylag új úton, 
melyet a határ megsz�nése tett lehet�vé. A barlang bejárata melletti 
lépcs�t megmászva el�bb a sziklafal tetejér�l elénk táruló látványban 
gyönyörködtünk, (igaz már volt aki itt is gondolkodott az út folytatá-
sán), majd a sziklás, bokros talajon elindultunk a jól jelzett úton a határ 
túloldala felé. Az egyetlen köves talajon jól szórakoztunk egymáson, 
ahogy szerencsétlenül lépkedtünk, a jókedv biztosítva volt. A túl gyor-
san elöl haladók több részét is duplán tették meg az útnak, mivel rossz 
irányba mentek el�re. Lejutva a völgybe kettévált a csapat, a kevésbé 
aktív túrázók egy kellemes sétaúton visszamentek a barlang bejáratá-
hoz, míg a másik csapat nekigyürk�zte magát a nem kis er�nlétet 
kívánó útnak. Jó fél órás út után elértük a hajdani határsáv területét, 
ahol egyértelm�en jelzik a határkövek a határt a hajdani ellen�rzés 
miatt kiirtott sávban. Egy jó falatozás után elindulva a sáv mentén, a 
tájnak egy azon részét ismerhettük meg, amit eddig csak a határ�rök 
láthattak. Nem lehetett panaszunk a látványra, igaz voltak az útnak 
olyan szakaszai, ahol már sokan azt sem tudták hol járnak, csak  

érjenek fel a sziklás kaptatón… Körülöttünk a szó szoros értelmében érintetlen természet volt a kísér�nk, a 
turistaút viszonylagos ismeretlensége miatt más turistákkal sem találkoztunk. Ha egy kicsit es�s id�szak után 
érkezünk (nem kell félni, nem marad meg a víz a köveken, nincs sár) gombák tucatjait gy�jthetjük, de volt 
akinek most is sikerült találnia.  Elhaladtunk egy igazi víznyel� barlang mellett, melybe, ha leereszkednénk a 
barlang valamelyik vízgy�jt� folyósolyán találnánk magunkat. Természetesen ezt semmiképpen ne próbáljuk 
meg, még a barlangászok sem teszik! 
Átbukva a hegyen lassan leereszkedtünk a hajdani határállomás épületéig, ahonnan egyenesen a parkoló 
felé vettük az irányt és élveztük a kés� �szi napsütés utolsó sugarait. 
Aggtelekre visszaérve nem szalasztottunk el enni egy igazi kemencében sült lángost, és némi itókával leön-
teni. A fárasztó, de élményekkel teli nap után megérdemeltük! 

Zámody Gábor(TSC) 

7 



��������	
������������	
������������	
������������	
������������	�������������	�������������	�������������	���������
��
�����
�����
�����
�����#�!����������
��
��#�!����������
��
��#�!����������
��
��#�!����������
��
��%��
����%��
����%��
����%��
����) 

 

 
INDULÁS 

 

 
A KÉKFEST� HÁZNÁL 

 

 
MEGÉRKEZÉS 

 

 
BESZÁMOLÓ 

 

Október 4-én reggel, az állatok világnapján Szendr�ben is-
mét túrabakancsos társaság gyülekezett. A Váralja úti ven-
dégházból indult útjára 9 órakor a IV. Szendr� körül gyalog-
szerrel túra, melynek célja változatlanul a helyiek bevonása a 
szakosztály programjaiba, a városon belül és kívül található 
nevezetességek részletesebb bemutatása egy hangulatos 
kora �szi kirándulás keretein belül. A túra a Szendr�i Hagyo-
mány�rz� pályázat és a Komplex Kistérségi Szabadid�sport 
Program Sportoló Nemzet mozgalom keretein belül jött létre. 
Az égiek nem voltak kegyesek hozzánk, az indulás perceiben 
kezd�dött az es�zés, amely egész nap tartott. 

Ennek ellenére majd 100 f�s csapat indult útnak: a szendr�i 
és az ormosbányai általános iskolából, valamint a szögligeti 
Ménes-völgyi Tudásvet� Alapítványi Általános Iskolából érke-
z� gyerekek, kísér�ik, debreceni vendégek és a szendr�i Ter-
mészetjáró Szakosztály tagjai. Az els� állomás a Kékfest�ház 
Múzeum volt, egy szép régi iparosmesterség emlékeit tekintet-
tük meg. Ezután a bányász emlékm�nél, az egyik régi malom 
mellett hallhattunk a település életében sokáig fontos szerepet 
játszó szénbányászatról. Tovább indulva a református temp-
lomot néztük meg, ahol a padokban ülve tudtunk meg érde-
kességeket a helyi református közösségr�l, valamint közelr�l 
csodáltuk meg az orgonát. A templomnál korábban épült ha-
rangtoronyba felmászni a meredek lépcs�kön kicsik-nagyok 
számára egyaránt élményt jelentett. Megérte, hiszen a városra 
innen nyílik a legszebb kilátás. 

A következ� állomáson, a Csáky-kastélyban található többek 
között az iskolatörténeti kiállítás, melyen az id�sebbek nosz-
talgiázhattak, míg a gyerk�cök rácsodálkoztak az egykori tan-
termi felszerelésekre. Az es�s, sáros id�járás miatt kimaradt a 
túra városon kívüli része, de a város dísztermében gyönyör� 
metszeteket láttunk a szendr�i várakról, s hallottunk azok 
történetér�l. A csoport ezután visszatért a kiindulási pontra, 
ahol finom elemózsiával vártak minket a gondos vendéglátók. 
Falatozás közben a túrázók átvehették oklevelüket és ajándé-
kukat a szervez�kt�l. A délutáni vetítésen a természetjáró 
szakosztály éves programjairól láthattunk összefoglalót, humo-
ros képek és videók formájában, valamint szerencsére a jöv� 
tavaszi Vitézl�r�l is szivárogtak ki információk – már most 
tudni lehet, hogy érdemes lesz áprilisban is Szendr�be láto-
gatni! Délután megérkeztek a szendr�i és aggteleki szenior 
túrázók is, akik délel�tt a környéken kirándultak, majd meglá-
togatták a fent említett nevezetességeket. 
Jöv�re – reméljük kedvez�bb id�járással – újra Szendr� körül 
gyalogszerrel, folytatódjon a nemes hagyomány 

 
( forrás : a szendr�i szakosztály honlapja) 
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Széphalmon, Kazinczy Ferenc egykori gyümöl-
csöskertjének helyén 2008. április 23-án nyitották 
meg a Magyar Nyelv Múzeumának kapuit. Az 
épületet Radványi György Ybl-díjas építész tervez-
te, a múzeum létesítésének gondolata pedig Dr. 
Pásztor Emil nyelvész, a Kazinczy Ferenc Társa-
ság tagjának nevéhez f�z�dik. 
A múzeumban három kiállítótér, könyvesház, 
szemináriumi terem, valamint egy száz fér�helyes 
el�adóterem kapott helyet, amely korszer� hang- 
és fénytechnikai lehet�ségeinek köszönhet�en 
hangversenyek, kulturális találkozók, irodalmi 
estek megrendezésére alkalmas. 
A földszinten található teremben jelenleg Csete 
Ildikó textilm�vész „�si jelek, magyar szövegek 
kárpitokon” cím� kiállítása tekinthet� meg. Két 
oldalon a Halotti beszéd szövegének részlete 
látható fekete szín� kárpitra festve. Az alkotás 
érdekessége, hogy az EKG ritmusának megfelel�-
en indítja a szöveget, és ahogy halványodnak a 
bet�k, úgy múlik az élet. 
A falakon megjelenik még az Ómagyar Mária-
siralom szövege eredeti szöveggel és egy lefordí-
tott szövegváltozatban is. 
A terem középpontjában rovásírással feliratozott 
textilt látható, ahol a rovásírással megjelen� sza-
vak mellett azok jelentése is olvasható. A rovásírás 
töredékek a Kárpát-medencéb�l származnak. 
Az emeleti kiállító teremben Kazinczy Ferenc 
gy�jteményének egy része látható, melyet a Sá-
rospataki Gimnázium adott át megtekintésre. 
Összesen 74 tétel tekinthet� meg. Azért beszélhe-
tünk tételr�l, mert nemcsak könyveket, hanem 
térképeket, városrajzokat, metszeteket is láthatunk 
csatákról, ostromokról, várakról, várromokról. 
Kazinczy számára már gyerekkorától lehet�ség 
adódott és megengedhette magának anyagilag is, 
hogy külföldi könyvkeresked�kt�l vásárolhasson 
nagyon régi és értékes könyveket. Ez a kés�bbi-
ekben már olyan szenvedéllyé vált, hogy a teljes 
gy�jteményének nagy része latin, gót és német 
nyelven íródott. 
A kés�bbiekben b�vítette gy�jteményét kortársai 
és saját m�veivel is. A teljes gy�jteménye 1748 
darabból áll, melyet 1806-ban adott el a Sárospa-

taki Gimnáziumnak. Kazinczy Ferenc könyvtáros-
ként és levéltárosként is pontos, precíz embernek 
bizonyult. 
A gy�jteményét nagyon pontosan elkészített 
leltárkönyvvel adta át a gimnáziumnak, amelyben 
nemcsak oldal- és méretszámozás volt feltüntetve, 
hanem minden m�nél néhány mondatban a rövid 
tartalmat is rögzítette. 
Az els� vitrinben gy�jteményének egyik legrégeb-
bi, több mint 500 éves könyvei láthatók. Két kódex 
1468 és 1474-b�l, az Úrnapi Beszéd 1499-b�l, a 
Vasárnapi Prédikáció1501-b�l és a Szentbeszédek 
1505-b�l származnak. 
Saját könyvét 16 évesen írta sárospataki diákként, 
Magyarország geográfiája, avagy földrajzi lerajzo-
lása címmel. Ebben a könyvben nemcsak Magyar-
ország egyes tájainak szépségeir�l ír, hanem 
mindezt rajzokkal is illusztrálta. A m�vet édesanyja 
nagyon sok utánajárással Kassán tudta végül 
kiadatni 1775-ben. 
A múzeum nyitva tartása: hétf� kivételével naponta 
9-17 óráig.Telefon: 47/521-236, Fax: 47/521-237, 
E-mail: info@nyelvmuz.hu 

Bernáth Marietta 
 

Feln�tt  Nyugdíjas 
diák 

Múzeum 
megnevezése 

Belép�díj (Ft/f�) 
Kazinczy 

Emlékcsarnok 400 600 

Magyar Nyelv 
Múzeuma 

200 300 
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Az 1985-ben alakult Aggteleki Nemzeti Park els�sorban a mérsékelt égöv leghosz-
szabb látogatható cseppk�barlangja, a 25 km-es Baradla-barlang révén vált ismert-
té az egész világon. Ezen kívül területén megközelít�leg 273 barlang található. Az 
Aggteleki Nemzeti Park földrajzilag a Gömör-Tornai karszt része, vagyis szerves 
egységet alkot az államhatár másik oldalán elhelyezked� Szlovák karszt Nemzeti 
Parkkal. A két nemzeti park területén összesen mintegy 1300 barlang ismert, 
melyek 1995-ben felkerültek az UNESCO Világörökség Listájára. A barlangokon 
kívül az Aggteleki Nemzeti Park kincsei közé tartoznak a felszíni értékek is. Maga a 
nemzeti park több mint 20 000 ha területen helyezkedik el, ezen kívül illetékességi 

területéhez tartozik még a Zempléni és a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzetek, valamint a Keleméri Mo-
hos-tavak, az Edelényi N�szirmos, a Szendr�ládi Rétek és a Rudabányai �shominida lel�hely Természet-
védelmi Területek. Az Aggteleki Nemzeti Park természetföldrajzát tekintve régészeti leletek alapján állíthat-
juk, hogy kb. 6000 éve használja az ember a karszt területét, vagyis a mai környezeti állapot az ember és a 
természet több ezer éves együttélésének köszönhet�. Jelenleg a nemzeti park kb. 77 %-a erd�vel borított, 
az elmúlt évszázadokban a területen hagyományos mészégetéshez, faszén égetéshez, ill. az extenzív 
legel�k, kaszálók létrehozásához, fenntartásához termelték ki a fát a helyi lakosok. Ezek az emberi tevé-
kenységek új típusú él�helyeket hoztak létre, ahol a karsztvidék változatos domborzata miatt számos honos 
növény- és állatfaj talált menedéket. A közeli Kárpátok hatására az él�világ sokkal inkább magas hegyvidéki 
jelleg�, mint ahogyan azt a terület magassága alapján várhatnánk. Az Aggteleki Nemzeti Park els�dleges 
feladata ennek a mozaikos tájszerkezetnek a védelme, amibe beletartozik éppúgy a természetes él�helyek 
védelme mint a kaszálók, gyümölcsösök, hagyományos nadrágszíjparcellás földm�velés fenntartása, �sho-
nos háziállatfajtáink (hucul ló, magyar szürke szarvasmarha) tenyésztése és a hagyományos falukép meg�r-
zése is. A gyakorlati természetvédelmet fajvédelmi, területkezelési és az él�lényközösségek védelmét szol-
gáló programok segítségével látják el a Nemzeti Park munkatársai, melyeket kiegészít a természetvédelmi 
�rszolgálat tevékenysége. A nemzeti park értékeinek, munkájának bemutatását a Jósvaf�n található Kúria 
Oktatóközpont (3758 Jósvaf�, Táncsics u. 1., tel: 48/350-056, e-mail: anp. oktatas @index.hu) biztosítja, 
mely egész évben színvonalas programokat kínál gyermek és feln�tt csoportok számára természetvédelmi 
jeles napok, események és táborok révén. A Gömör-Tornai Hagyomány�rz� és M�vészeti Napok kulturális,  
hagyomány�rz� és zenei rendezvényei a kikapcsolódást keres� látogatók számára biztosítanak felejthetet-
len élményeket. A nyár kiemelked� eseményének ígérkezik júliusban az immár 8. alkalommal megrendezés-
re kerül� Gömör-Tornai Fesztivál, melynek keretén belül 11 napon keresztül 18 település mutatkozik be népi 
hagyomány�rz�, m�vészeti programok és változatos zenei m�fajokat felvonultató koncertek révén a Gömör-
Tornai karszt magyarországi és szlovákiai oldalán egyaránt. A sportokat, túrákat kedvel�k számára gyalogtú-
rák, kerékpártúrák és barlangtúrák biztosítanak kikapcsolódási lehet�ségeket. Az Aggteleki Nemzeti Park 
csodálatos barlangjai a minden nap több id�pontban induló barlangtúrák révén, ill. az extrém sportokat 
kedvel�k számára speciális barlangtúrák keretén belül ismerhet�k meg. Tájékoztatásként megadjuk a leg-
gyakrabban látogatott túráink indulási id�pontjait: 

 
Aggteleki rövidtúra 

A túra során kb. 1 órás, 1 km-es sétát tesznek a 
látogatók a Baradla-barlang aggteleki szakaszán. 
Rövid zenehallgatás a Hangversenyteremben. 
Túraindulás:•Nyári szezonban: 9.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00 és 18.00 már 1 f� jelentkezése esetén is. Jegyár: 2 600 
Ft/f� Kedvezményes: 1 300 Ft/f�•Téli szezonban: 10.00, 11.30, 
13.00 és 15.00, már 1 f� jelentkezése esetén is. Jegyár: 2 200 
Ft/f� Kedvezményes: 1 100 Ft/f� 

Vörös-tói túra 
A túra során kb. 2 órás, 2,3 km-es sétát tesznek a 
látogatók a Baradla-barlang ún. vörös-tói bejáratá-
tól a jósvaf�i kijáratig. A túra útvonala a Styx-patak 
medre mentén halad, érintve hazánk legmagasabb 
állócseppkövét, a 19 m magas Csillagvizsgálót, 
valamint a barlang legnagyobb termét, , ahol rövid 
zenehallgatásra is sor kerül. 
Túraindulás: • Nyári szezonban: 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, és 
17.00, már 1 f� jelentkezése esetén is Jegyár: 3 000 
Ft/f�Kedvezményes: 1 500 Ft/f�Téli szezonban: 10.00, 12.00 
és 14.00 már 1 f� jelentkezése esetén is Jegyár: 2 800 Ft/f� 
Kedvezményes: 1 400 Ft/f� Jegyek a Baradla-barlang vörös-tói 
jegypénztárában válthatók.  

 
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 3758 
Jósvaf�, Tengerszem oldal 1.Tel.: 48/506-000 
Fax: 48/506-001 
info.anp@t-online.hu  www.anp.hu 
 
Turisztikai információ: TOURINFORM –
Aggtelek Természetvédelmi és Turisztikai 
Információs Központ3759 Aggtelek, Baradla 
oldal 3. Tel./Fax: 48/503-000 
aggtelek@tourinform.hu  www.anp.hu 
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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 
turistább !!!!!!! � a túraversenyz� 

�

 
A BORSODI CSAPATOK EREDMÉNYEI 

 
KATEGÓRIA HELYEZÉS MEGNEVEZÉS 

 
ZEMPLÉN KUPA 2008.09.27  

A 1. Kispatak SESE (Valler Zoltán,Kazsimerszki Zsolt, Valler Szabolcs ) 
A36 3. TISZAFA (Szalai Zita, Fehér János) 
A36 5. AES Tisza TSC (Farkas János,Török Zoltán,Bartók Adrienn) 
A36 7. Száguldó Bakancsosok (Kerékgyártó Krisztina,Zárdai istván) 
A50 4. MVSC Tavasztündér+Krónikás( Bartók Julianna, Lányi László)) 

A50 6. 
MVSC Ugrifüles ( Varmuzsa Rezs�, Varmuzsáné Durbák Zita,  

Solczi Ágnes, Balabás László) 
A60 4. MVSC (Csarnai Béláné, Lugosi Judit,Csarnai Béla ) 
B 3. TSC ( Bálint Tibor,Kovács Orsolya) 
B 6. TSC ( Sugár Attila, Kaszás Bíborka,Kovács Eszter )  

 
ZÖLDPONT 2008.10.04. 

A36 1. AES Tisza TSC (Farkas János, Bartók Adrienn) 
A36 3. Tiszafa ( Szalai Zita, Tóth Éva) 
A60 4. Sz�ke Tisza (Vincze István, Dobos Tamás) 
B36 1. Tiszai Csigák( Bálint Tibor,Kaszás Bíborka,Balyi József) 

 
MÁTRA KUPA 2008.10.11. 

A36 1. Tiszafa ( Szalai Zita, Tóth Éva, Fehér János) 
A36 5. AES Tisza TSC (Farkas János, Bartók Adrienn) 
A50 5. SESE ( Jármy István,Varga Lukács,Varga Lukácsné,Greskó József) 
A50 9. MVSC Ugrifüles ( Varmuzsa Rezs�,Solczi Ágnes) 

A60 4. 
MVSC (Csarnai Béláné,Edelényi Csaba, Bartók Julianna, 

Varmuzsné Durbák Zita) 
A60 5. Ágnes Bánréve (Andók Lajosné,Simon András) 
B 2. TSC 1. 
B 19. SESE 

 
ORSZÁGOS CSAPATBAJNOKSÁG 2008. 

A 9. Kispatak ( SESE) 
A36 4. AES Tisza (TSC) 
A36 6. Tiszafa (TSC) 
A50 9. Ugrifüles (MVSC) 
A60 4. Ágnes Bánréve (VTBK Bánréve) 
A60 8. MVSC 
A60 9. Sz�ke Tisza (TSC) 

 
ORSZÁGOS EGYÉNI BAJNOKSÁG 2008. 

N 5. Csarnai Béláné 
N 7. Bartók Adrienn 
N 9. Tóth Éva 
N 10. Váradi Zsófia 
F 10. Fehér János 
F 17. Szalai Zita 
F 25. Kaszás József 
F 34. Bartók Julianna 
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TÚRAMOZGALOM: TERMÉSZETBARÁT SZERVEZETEK ÁLTAL KIÍRT, NEM MEGHATÁROZOTT NAPON (NAPOKON) RENDE-

ZETT, HANEM ÖNTEVÉKENYEN, FOLYAMATOSAN TELJESÍTHET� HOSSZABB-RÖVIDEBB TÚRÁK. LEGTÖBBSZÖR ÚTVO-

NALHOZ KÖTÖTTEK, VAGY ÉRINT� PONTOKAT TARTALMAZNAK.  

A JELVÉNYSZERZ� TÚRÁK ESETÉN AZ IGAZOLÓFÜZETBE, VAGY A TÚRAJELENTÉSRE A MEGADOTT ÉRINTÉSI PONTO-

KON BÉLYEGEZTETNI KELL.  
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A túramozgalom célja, hogy a Bükk hegység karsztforrásainak felkeresése során a túrázók megismerjék a 
tájegység szépségeit. Nyújtsanak segítséget a környezet, a jó min�ség� vízkészlet, a források körül kiépített 
pihen�helyek megóvásában.  
A túramozgalomba mindenki bekapcsolódhat, aki a nevezési díj ellenében kapott, sorszámozott igazolófü-
zettel rendelkezik.  
A Bükk északi és déli részén található források felkeresésének igazolására külön igazolófüzet szolgál.  
Az igazolófüzetet a Vasutas Természetjárók Bükki Egyesülett�l (3530 Miskolc, Jendrassik u 3.) és a B.-A.-Z. 
Megyei Természetjáró Szövetségt�l lehet igényelni.  
A teljesítés tetszés szerint a Bükk északi vagy déli oldalán lév� források felkeresésével indul. Az egyes 
források felkeresését az igazolófüzet megfelel� sorában - a felkeresés id�pontjának és a forrásnál elhelye-
zett azonosító kódnak a beírásával - kell igazolni. A kód a forrás m�tárgyán, vagy közelében található kör 
alakú, kék szegéllyel ellátott alumíniumlapról olvasható le.  
Az értékeléshez az igazolófüzet középs� lapjait egy a saját névre megcímzett és felbélyegzett válaszborí-
tékkal együtt kérjük a VTBE címére megküldeni.  
Az értékeléssel, illetve a túramozgalommal kapcsolatos további kérdéseket észrevételeket Kovács László 
várja a 46/389-675 telefonszámon.  
Az északi és déli rész sikeres teljesítését emléklappal és jelvénnyel ismerjük el.  
A források felkeresésének sorrendje, határideje nincs kötelez�en el�írva.  
A források bejárása egyénileg és csoportosan is történhet, gyalog, kerékpárral, vagy sível sportszer�.  
 
A Bükk déli oldalán felkeresend� források a következ�k:  
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1. Szalajka-forrás (Szilvásvárad), Szikla-forrás, S-, Horotna-völgy, Katonasírok, P-, Lóczy-forrás, Bélapátfal-
va (12 km/250 m)  

2. Bélapátfalva, K-, Gilitka-kápolna, ZO, Z-, Homonna-tisztás, P-, Guba-kút, Leshely, Hubertus-forrás, PO, 
P6 , Szarvask� (17 km/280 m)  

3. Fels�tárkány, Samassa-kút, K-, Tamás-kút (Kis Soma-forrás), K+, Lénárt-forrás, Juhász-kút, Bánya-hegy, 
Répáshuta (18 km/550 m)  

4. Répáshuta, Katalin-völgy, Pazsag-kút, Derecske-lápa, K-, Hidegpatak-völgy, Belvács-forrás, Tamásszéki-
völgy, Mocsárosház, P+, Márványbánya, P-, Jézus-kútja, Kács (24 km/460 m)  

5. Egervár, P-, Nagy Eged, Dobó István kilátó, Tiba-kút, Bükki kék, Egervár (12 km/340 m)  
6. Lillafüred, Bársonyos-forrás, Száraz-Szinva, Bükkszentkereszt, S+, H�sök-kútja, P-, Kisdéli sípálya, 

Orosz-kút, S-, Lillafüred (12 km/380 m)  
7. Bükkzsérc, P6 , Szent Erzsébet-forrás, Völgyf�-ház, P-, Vasbánya-tet�, P+, Novaji kunyhó, P+, Szent 

Imre-forrás (Síkf�-kút) (13 km/310 m)  
8. Hollóstet�, Hór-völgy, Bodzás-rét, Dorongós, Ilona-kút, K+, Árpád-kert, Kecskevár-nyak, Bekénypuszta, 

Remete-kút, Bekénypuszta, Mocsolyástelep (18 km/80 m)  
 

    
H�sök-kútja Lénárt-forrás Samassa-kút  Tamás-kút 
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Belvács forrás Jézus-kútja Szt Erzsébet-forrás Szalajka-forrás Tiba-kút 
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1984-86 között a Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület 
felépítette az ország egyetlen Turista Emlék- és Pihenõparkját a 
korábban általuk foglalt Helyiipari-forrás mellett. A Park ötlete 
Ferenczi Lajosban fogalmazódott meg görögországi túrája 
során, ahol megtekintette az újkori olimpia újjászervezõjének, 
Pierre De Cubertin bárónak a tiszteletére emelt emlékm�vet. A 
gondolatot tett követte: a Bükk-hegységben, Közép-Garadnán 
pantheon létesült turista nagyjaink emlékére. Akkor öt emlékmû 
reprezentálta a természetjárás történetét (Dr.Téry Ödön, Kühne 
Adolf, Dr.Hanák Kolos, Dr. Zsigmondy Emil , közös emlékm� a 
természetjárás 18 legnagyobb alakjának ) azoknak az 
elõdöknek az emlékére, akik felismerték a kiegyezés utáni 
Magyarországon a turizmus, a természetjárás fontosságát: 

����
����

Dr. Téry Ödön 
"a turizmus atyja" 

Kühne Adolf 
"a bükki turizmus szervezõje" 

Dr. Hanák Kolos 
"a Mátra feltárója” 

Dr. Zsigmondy Emil 
"a hegymászás úttörõje" 

  

Az Emlékparkban 1992 szeptember 20.-án 
a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövet-
ség és az erdészet segítségével felállítot-
ták a miskolci szervezett természetjárás 
100 évfordulójának emlékoszlopát. 
 
 

 
Az emlékpark lakóinak száma 1998-99-ben tovább gyarapodott: az MHTE emlékoszlopot állított alapító 
titkárának, az Emlékpark megálmodójának, Ferenczi Lajosnak, a Diósgyõri Természetbarát Sport Klub pedig 
egykori vezetõjének, Lendeczky Lászlónak állított emléket - Ferenczi Lajos emléktábláját minden évben a 
megyei szövetség által rendezett évadnyitó ünnepség keretében a megyei turista szervezetek képviselõinek 
jelenlétében megkoszorúzzuk.-  
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TÚRÁNK SORÁN A SZABÁLYOSAN FELFESTETT TURISTAJELZÉSEK MELLETT EGYÉB JELZÉSEKKEL IS TALÁLKOZHA-

TUNK. ILYENEK A FEHÉR, VAGY SÁRGA ALAPRA FERDÉN FESTETT SÁVOK, VAGY EGYÉB KÉPES JELEK, AMELYEK 

TANÖSVÉNYEKET JELÖLNEK. EZEK FORGALMAS HELYR�L INDULNAK, ÉS FORGALMAS HELYRE ÉRKEZNEK. CÉLJUKAT 

AZ ÚTVONALTÓL KÉSZÜLT FÜZET TARTALMAZZA, VAGY AZ ÚTVONAL MENTÉN TALÁLHATÓ TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁRÓL 

OLVASHATJUK EL. AZ EGYES ÁLLOMÁSHELYEKEN LEÍRJÁK A TUDNIVALÓKAT. A FÜZET AZ INDULÁSI, VAGY AZ ÉRKE-

ZÉSI PONT KÖRNYÉKÉN SZEREZHET� BE.JELENLEG A MEGYÉBEN 36 TANÖSVÉNY TALÁLHATÓ. TESSÉK VÉGIGJÁRNI! 
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A túra a LÁEV garadnai végállomásáról indul. Az állomásépületben az Észak-
erd� Rt. hangulatos Erdészeti Gy�jteményét érdemes megnézni, ahol az 
erdészeti munka emlékeivel ismerkedhetünk meg. Az állomáson túlnyúló 
sínpár mentén haladva az erd� szélén szép mellvéddel kiépített forrás fogadja 
a kirándulókat. A Szövetség-forrás h�s vizét megkóstolva, felfrissülve hala-
dunk tovább. A forrás mellett 
található a Diósgy�ri Természet 
járók komfortos faházaiból álló 
pihen�park, mely a hosszabb 
id�re itt pihenni vágyók részére 
szállást biztosít. A tanösvény a 

Garadna-patak mellett halad. A b�viz� patak forrása az 
innen alig 2 km-re lév� Ómassán található. A patak a sz�k 
völgyben sajátos szubalpin flóra és fauna él�világnak biztosít 
életteret. A patak hideg vizét valamivel lejjebb pisztráng 
nevel� telephelyen hasznosítják. Az Ómassa-Lillafüredi 
kocsiutat és a Garadna-völgyet a bánkúti elágazásnál hagy-
juk el és az útkanyarból kiágazó turistaösvényen belépünk 

az erdei kör-
nyezetbe. A balra kanyarodó, egyenletesen emelked� ös-
vény egy fokozatosan kinyíló katlanvölgybe vezet. Az út 
szélén csermely vize csörgedez, mely egy szerényen kialakí-
tott foglalt forráshoz vezet. A felirat is jelzi, hogy a Helyiipari-
forráshoz értünk. A víznyer�hely mellett széles füves réten 
t�zrakóhelyeket és asztalokat, pihen�padokat találunk. Egy 
teraszosan kiképzett, többszint� parkban vagyunk. A park 
túloldalán néhány faház található. Az els� terasz fels�végé-
nél felállított tábla jelzi, hogy túránk során az ország egyetlen 
Turista Pantheonjába jutottunk. A pihen�hely az emlékpark 
kitalálója és megalkotója után a Ferenczi-pihen� nevet is 
viseli. A park fels� teraszain emlékfalak, táblák állítanak 
emléket a múlt és közelmúlt nagy magyar természetjáróinak. 

Javasoljuk, az ideérkez�k járják végig ezeket és rövid id�t adózzanak azok emléke el�tt, akik elindították 
és sokszor áldozatos munkával továbbfejlesztették hazánk természetjárását. A legfels� teraszon az 1992-
ben állított kopjafa Borsod-Abaúj-Zemplén megye természetjárása százéves jubileumának állít emléket, 
jelezve, hogy az el�deink által elvetett mag termékeny talajba hullott és ma is virágzik. A pihen� után az 
Emlékparkot egy meredek ösvényen hagyjuk el, majd szélesebb erdei kocsiúton haladunk az erd�ben. 
Egy nagyobb útelágazásnál balra a sárga kereszt jelzésre fordulunk. Útközben megcsodáljuk a fák között 
kibukkanó Mókus-sziklák érdekes körvonalait és a lejt�s úton, rövid sétával visszatérünk a Garadna völ-
gyébe a kisvasút állomásához. 
Állomások a tanösvényen: 
1. állomás: Garadna  
2. állomás: Szövetség-forrás  
3. állomás: Erd�gazdálkodás  
4. » Vizes biotópok él�világa  
5. állomás: Útbevágás alatti 
 k�zetfeltárás  
6. állomás: Turista Pantheon  
7. állomás: Az erd� és a vad  
8. állomás: Természetes 
 k�zetfeltáródás 
9. állomás: Fiatal erd� 

 
A pisztráng egy élénk hal. F�leg bogarakat lárvákat és egyéb vízbe hullott 
élelmeket eszik. 
Pisztráng (Salmo trutta fario L.), a nyílt hólyagú halak rendjének lazacfélék családjába 
tartozó halfaj. Teste rövid, oldalt összenyomott, orra rövid, elmetszett. Ekecsontja rövid, 
háromszöglet�, 3-4 foggal hátulsó szegélyén, míg nyelén er�s fogak kett�s sorával. 
Háta olajzöld; oldalai sárgás zöldek, fekete és narancspiros, néha kékes színnel szegett 
foltokkal. Hasa fehér. Hátúszója legtöbbször olajzöld; páros úszói és alfelúszója 
borsárgák, gyakran feketével festtettek. Színe különben igen változatos. Megn� 1 m. 
hosszúra és 25 kg súlyosra is. Európában mindenütt honos, hegyi és havasi folyóvize-
inknek és hideg tavainknak legbecsesebb hala. Nem vándorol és októbert�l januárig 
ívik. Ikrái számára kis gödröket váj, s a termékenyítés után azokat befedi. Igen ügyesen 
és gyorsan úszik, nagyon óvatos. Rovarokkal táplálkozik, de megeszi a csigákat, 
férgeket és kisebb halakat is. Húsa igen ízletes, finom. Franz Schubert dalt írt róla. 
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A karácsony a kereszténység egyik legfontosabb 
ünnepe, amelyen Jézus születésére emlékeznek. 
Id�pontja a nyugati kereszténységben december 25-
e, ortodoxoknál január 6. Magyarországon a nem 
vallásos, de keresztény kultúrkörbe tartozók számára 
általában a szeretet ünnepét jelképezi. Karácsonykor 
elterjedt szokás a keresztény (és sokszor a nem 
vallásos) családokban is megajándékozni szerettei-
ket. December 24-én hagyományosan a családok 
egész nap böjtölnek (karácsony böjtje), és este fo-
gyasztják el a böjti vacsorát, majd csak december 25-
én következik a karácsonyi ebéd vagy vacsora. Újab-
ban kialakult hogy a rokonokkal, családtagokkal 
együtt ünnepelnek szenteste, a "karácsonyi vacsora" 
keretében. Az üzletek és áruházak ezid� tájt termé-
szetesen igyekeznek kihasználni az ajándékozás 
szokását, és reklámdömpinggel próbálják bevételüket 
többszörözni – ezzel sokszor konzummá torzítva az 
ünnep valódi lényegét.  

A keresztény 
vallási ünnep 
Jézus születé-
sének történe-
tére épül. A 
keresztény hit 
szerint Jézus 
a próféták által megjövendölt Messiás, aki megváltja az emberiséget 
a b�nt�l. A Biblia leírása szerint Jézus szegényes körülmények 
között született, egy istállóban, mert senki nem fogadta be a házába 
a várandós Máriát, Jézus édesanyját a születés estéjén. A történet 
szerint három napkeleti bölcs indult útnak ajándékokkal köszönteni a 
születend� Messiást, és egy fényes csillag vezette el �ket Jézushoz. 

A karácsonyi ünnep szellemiségéhez, és jellegéhez hasonló ünne-
pek már Krisztus el�tt is léteztek, például a pogányok téli napfordulós 
ünnepe. Ekkor a fény diadalát ünnepelték a halál és a sötétség felett. 
Miután a kereszténység államvallás lett, a niceai zsinat határozata 
révén keresztény ünnepként ünnepeljük a karácsonyt. A zsinat 
december 25-ét jelölte ki Jézus születésének id�pontjául. 

Ebben a liturgikus keretben maradt sokáig ez az ünnep, mígnem a 16. században a reformáció új tartalom-
mal töltötte meg a kereszténységet, és ezzel a keresztény ünnepeket is. Az addigi templomi liturgiák kezdtek 
beköltözni a házakba. Az emberek a Biblia otthoni forgatása révén a vallásos ünnepeket és szertartásokat 
elkezdték otthon is ünnepelni. Kialakult sok karácsonyi szokás, például a karácsonyfa állítás az evangéliku-
soknál Németországban. A 18. században már egész Németországban szokás volt karácsonyfát állítani. 
Innen jutott el a 19. században Ausztriába, majd egész Európába, a kivándorlókkal az Újvilágba, és így 
kezdett megtelepedni a keresztény világban. A karácsonyfákat kezdetben édességekkel és gyümölcsökkel 
díszítették fel, kés�bb kezdett kibontakozni az üvegdíszek megjelenése. A karácsony megünneplése egyre 
inkább kezd szokássá válni a nem vallásos családok körében, a szeretet, a béke ünnepeként, a keresztényi 
rituálék egy részét átvéve. Napjainkban, az európai zsidó-keresztény kultúrkörben a karácsony népszer� és 
sokakat érint� ünneppé vált, amely mindenki számára más-más jelentést hordoz. 

A magyar karácsony szót a hivatalos nyelvészet a szláv korcun (átlép�) szóból származtatja s e szó arra 
utal, hogy amikor a Nap a téli napfordulót átlépi, újból hosszabbodni kezdenek a nappalok. (Egyes elképze-
lések szerint egy olyan id�számításból ered, ahol a téli napforduló volt az új év kezdete; a karácsony esze-
rint az új évbe való átlépést jelentette.) Magyarországon a 13. században már a mai, keresztény értelmében 
használták. Hagyományos magyar elnevezés a kiskarácsony és a nagykarácsony, amely a valóságban két 
külön ünnepet takar: nagykarácsony december 25-e, karácsony els� napja, kiskarácsony pedig január 
elseje, újév napja. 
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A kutatók többsége egyetért abban, hogy december 25-e nem Jézus születésének id�pontja. A korai keresz-
tények nem ünnepelték Jézus születését, és nem is próbálták meghatározni az id�pontját; az ünneplés 
legkorábbi ismert példája Egyiptom, ahol Jézus születését tavaszra tették. Számtalan más id�pont is hasz-
nálatos volt. Kés�bb az alexandriai egyházban január 6., máshol december 25. vált elterjedtté. A 4. század-
ban sok vallási vezet� törekedett a dátum egységesítésére; végül I. Gyula pápa 350-ben december 25-ét 
nyilvánította a Megváltó születésnapjává. Az örmény és a kopt egyházak kivételével – melyek hívei ma is 
január 6-át ünneplik – a többi egyház elfogadta Gyula pápa döntését. 

A régi pogány ünnepek vigasságokkal voltak tele, mivel a téli napforduló a régi földm�vesek körében az 
újjászületést, a reményt táplálta. A földm�vesek számára fontos volt a meleg eljövetele, mivel a létük állt 
rajta. A meleg id�szak a b�ség id�szaka volt, míg a hideg id�szak a sötétség és a nélkülözés id�szaka, 
ilyenkor az Isteneket igyekezték jókedvre deríteni. Az ókori Rómában december 17-24-között tartották a 
földm�velés istenének, Szaturnusznak nagy ünnepét, ekkor nagy táncos vigadalmakat tartottak országszer-
te. A szolgák megajándékozása is elterjedt volt. A házakat örökzöld borostyánokkal díszítették. 

Ennek helyét vette át a keresztény karácsony, ami Jézus születésének mítoszával együtt új vallási tartalom-
mal töltötte meg az ünnepet. Míg az emberek a Megváltó születésére emlékeztek, boldogsággal töltötte el 
�ket ez örök élet és a megbocsátás reménye, amiben keresztény vallás szerint a tisztaszív� emberek, és 
Jézus követ�i részesülnek. Ilyenkor sok szegény családnál az ünnep fénye, a finom ételek, a szeretteik 
jelképes megajándékozása különleges eseménynek számított. Ma már (mint a legtöbb vallási eredet� ün-
nep), a karácsony is a marketingesek célpontjává vált, a hirdetések nem a karácsony eredeti szellemiségét, 
hanem egy anyagiasabb ünnepet sulykolnak az emberekbe. 

����������������������������������������

����
Karácsony,  

bizony –, hogy kellenél!  
Gyertyafényes malasztok,  

fehér kalácskenyér  
mit Nagymamám dagasztott,  

halk lámpa öble,  
szaloncukor édessége,  

aranydió gömbje,  
az esti béke – a lelki béke.  
Elgurult minden a múltba,  

nem a jöv�be  
s aminek értelme volt régen  

annak ma nincs értéke.  
A materiális valóság  

ronda ökle  
dörömböl a fülekbe.  

Oda a jó,  
a szép, a színes illúzió!  

Az Élet beteg lett,  
jónak hívják a Rosszat  

s a Jóság nem kell senkinek.  
Szaladgálunk,  

mint megzavart hangyaboly  
nyáron  

egy süllyed� világon.  
Az Igazság kidülledt szemekkel  

fetreng a porba',  

fojtogatja az Önkény.  
Hol van a Jóság meleg  
misztériuma?  
A lelki szépség elveszett,  
helyette halálos örvény  
kevereg.  
A Csoda – oda van! Oda.  
A holnap zsebe  
bombával tele.  
Amit oly régen  
a Sorstól  
vártam, reméltem:  
nem jött mint Érdem.  
Ferde szemszögével  
oly idegen nékem. De valahol fenn  
dereng már a Csillag,  
közeleg a Jászol –  
sok új jövend� Karácsony ontja  
fényeit arcomba,  
felemelem fejem  
s miel�tt elragad  
Korom pocsolyája,  
az Égi Kegyelem világot  
mozgató cérnaszála  
felránt a Magasba,  
a Lét ölén szunnyadó  
fényességes új Karácsonyokba!  

 
Négyesy Irén 
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Azok, akik tojást nem ehetnek ezzel a halétellel 
ünnepelhetik a Karácsonyt. A füstölt pisztráng 
talán még finomabb is, tejszínes mandulával pedig 
igazi ínyencség. 
Hozzávalók: 

• 2 kis, konyhakész pisztráng 
• 2 gerezd fokhagyma 
• 4 dkg liszt 
• 10 dkg mandula 
• 1 dl tejszín 
• fél citrom leve 
• 10 dkg vaj, 0,5 dl f�szeres olaj 

(pl. tárkonyos, rozmaringos vagy kakukkfüves) 
• só 
Elkészítése: 
A ledörzsölgetett halat beirdaljuk. Sóval bedörzsöl-
jük, citromlével meglocsoljuk és f�szeres olajjal 
kenegetjük. 20 percig állni hagyjuk. A nedvességet 
leitatjuk, a halat lisztbe forgatjuk és megforrósított 
vajon minden oldalon megsütjük. Zúzott fokhagy-
mával meghintjük, mellédobjuk a lehéjazott man-
dulát és még 1 percig pirítjuk. Felöntjük a tejszín-
nel és összeforraljuk. Párolt rizzsel körítjük. 

�
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A bejgli egy igazi hungarikum. F�ként karácsony-
kor, és húsvétkor szokás készíteni. Általában diós 
és mákos ízesítésben készül, de mostanság már 
új ízekkel is kísérleteznek egyesek. Most a klasz-
szikus, hagyományos diós bejgli készítését mutat-
juk be. 
A Nagymama receptje: 
4 db bejgli receptje: Tésztájához összegyúrunk 50 
dkg finom lisztet, 25 dkg margarint, 4 ev�kanál 
porcukrot, 1,5 dkg tejben futtatott éleszt�t, 2 ev�-
kanál rumot, 3 tojás sárgáját, csipetnyi sót, kevés 
tejfölt, majd 4 cipóra osztjuk és 1-2 órát pihentet-
jük. 
Töltelék: 40 dkg darált diót (mákot) 2 dl vízzel 
felf�zünk, hozzáadunk 15 dkg porcukrot, 1 vaníliás 
cukrot, 10 dkg mazsolát és s�r�re f�zzük, aztán 
néhány kanál baracklekvárt adunk hozzá, majd 
kih�tjük.  
A cipókat egyenként téglalapalakúra gyúrjuk, 
megtöltjük és egyenként összegöngyöljük. Tojás-
sárgájával megkenjük a felületét, fél órát pihentet-
jük. Ezután keresztirányba is megkenjük tojássár-
gájával, majd sütés el�tt megint hosszirányba 
kenjük meg. El�melegített süt�ben aranysárgára 
sütjük, és már kész is. 
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Az alábbi rejtvénynek csak a vízszintes soraihoz 
adunk meghatározásokat. A kiemelt mez�kbe kerül� 
bet�k sorban összeolvasva LaBruvére francia aforiz-
ma szerz� megfontolásra érdemes gondolatát adják.  

1. Sz�l�b�l készült szeszesitaltól illatozó. 
2. Mocsaras, lápos terület. 
3. Egykori n�i háztartási alkalmazott. 
4. Am�bák szaporodási módja. 
5. Rövid t�r, tréfás szóval. 
6. Község Tokaj közelében (irányítószáma: 3826) 
7. Hasonlóságon alapuló szókép. 
8. Vastag szíjból font korbács. 
9. Spanyol heged�m�vész (Pablo de). 

10. Juh vagy kecsketejb�l készült csíp�s íz� sajt. 
11. Hangzavar, lármás veszekedés. 
12. Cukor hevítésekor keletkez� édesség. 
13. Jó érzést kelt�. 
14. Titok is van ilyen. 
15. Kuruzsló. 
16. ... - apátlan: árva 
17. Távírókészülék. 
18. Szellemi alkotást eltulajdonító. 
19. Tétovázó, habozó. 

�

$�	���
• Túravezet�nk induláskor: Aki véletlenül leszakad a 

csapattól és eltéved, az csak találjon vissza az ere-
deti ösvényre, két hét múlva ismét vezetek erre egy 
csapatot, akkor felvesszük :)  

• Egy csúszós, helyenként köves hegyoldalon való 
leereszkedéskor: Els� túrás sz�ke: "Miért ilyen vö-
röses itt a föld?" A túratárs: "A vért�l." 

• Kinizsi 100-as vége felé már a Szárligeti m�úton: 
"Annyira fáj már a lábam, hogy amikor rálépek egy 
hangyára azt is érzem, hogy milyen nem� volt!" 

• A természetjárás, olyan mint a kábítószer. Ja és a 
túravezet� a nepper." 

• Ezt a r�zseszed� nénit láttam két órája is. Most 
vagy gyorsabb, mint mi vagy körbementünk..." 
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A BORSOD–ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG LAPJA 
Kiadja B.A.Z. Megyei Természetjáró Szövetség 3527 Miskolc, Selyemrét u.  

Telefon: 46/504-778, ügyelet : kedd 16-19 óra. 
Honlap :www.eszaktura.hu, E-mail : hegyitura@eszaktura.hu 

Készít�k : Bartók Julianna, Bernáth Marietta Felel�s kiadó : Balkányi Ferenc 
A kiadvány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a 
Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg 

Készült 500 példányban   
Az el�z� számok megtalálhatók és letölthet�k az 
MVSC honlapjáról : http://mvsc.try.hu/ 
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NYÁR 
 
Ballag a Küküll�, 
meg-megállva baktat, 
szúnyogokat fogdos 
a kicsi halaknak 
 
Vén bivaly módjára 
olykor kedve szottyan 
el-ellustálkodni 
a nagy kanyarokban. 
 
Sütteti a nappal 
hosszan a hátát. 
Ha ott lennél, mélye 
legmélyét is látnád. 
 
Ám lustasága 
csak amolyan látszat. 
Ilyenkor gy�jti be 
illatát a nyárnak. 
 
Aztán jön a szell�, 
a csillagokig szárnyal 
a nyári Küküll� 
esti  illatával. 

 
/Kányádi Sándor/ 
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�SZ 
 
Fázik a Külküll�, 
lúdb�rös a háta, 
már csak a nap jár el 
fürödni a gátra. 
 
Lenn a gát alatt csak 
vadrécék, vadludak. 
�k is búcsúzóban: 
tiszteletkört úsznak. 
 
Ékel�dve aztán 
föl az �szi égre, 
belevesznek lassan 
a kék messzeségbe. 
 
Reggelenként apró 
ködfióka s pára 
kapaszkodik föl a 
partmenti f�zfákra. 
 
Ágaskodik a szél: 
leveleket olvas. 
Fönn a hegyek között 
felb�dül a szarvas. 
 

/Kányádi Sándor/ 
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