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A z   á l m o k   v a l ó r a   v á l á s a 

Kárpátalja felé tekint a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 

 

 
Egy ötlet megszületésétıl a megvalósításig címet 
is kaphatta volna cikkünk, hiszen arról tesz tanú-
bizonyságot, hogyan lehet egy elképzelés papírra 
vetését követıen konkrét, kézzel fogható ered-
ményeket elérni. Sokan gondolhatják, hogy csak 
álmokban és filmekben létezik egy véletlen szülte 
ötlet megvalósulása, de a következı rövid be-
számoló szolgáljon bizonyítékként arról, hogy 
semmi sem lehetetlen, csak akaraterı, és tenni 
akarás kell érette. Persze magának az ötlet létre-
jöttéig is nagyon sok „ha” feltételnek kellett telje-
sülnie, de a végeredmény fontos, egy új, határon 
túli kapcsolat kialakításának kapujában állunk, 
amit kinyitottunk és belépve rajta számtalan lehe-
tıséget megragadva építhetjük a hidat két törekvı 
szervezet között. 
 
 
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség az 
elmúlt év októberében nyújtott be pályázatot a 
Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kap-
csolatok és Európai Integráció Kollégiumának ma-
gyarországi civil szervezetek határon átnyúló civil 
kapcsolatainak támogatását célzó kiírására. A 
2008. évi II. fordulós pályázati kiírásokra beérke-
zett 141 db pályázat bírálatára 2009. január 22-én 
került sor. A kollégium döntése alapján 62 db pá-
lyázat, köztük szervezetünk, „Együttmőködés ki-
alakítása a Rahói Járási Nonprofit Civil Szervezet 
„Közös Házával” címmel benyújtott pályázatának 
támogatására tett javaslatot a Kollégium. A Kollé-
gium bírálatának szakállamtitkár által történı jóvá-
hagyására március 6-án, a támogatási szerzıdés 
megkötésére pedig ezt követıen került sor. 
A kárpátaljai magyarsággal való turisztikai kapcso-
latfelvétel igénye szövetségünk részérıl az elmúlt 
év szeptemberében tartott Természetjáró Hét 
programsorozat során vetıdött fel elıször, amikor 
megismerkedtünk Balogh Magdolnával, a Kárpát-
alján született és egy ideig népmővelıként ott dol-
gozó honfitársunkkal. Segítségével vettük fel a 
kapcsolatot a Rahói Járási Nonprofit Civil Szerve-
zet „Közös Ház” szervezettel, mivel fontosnak tart-
juk, hogy a történelmi Magyarország minél na-
gyobb területét vonjuk be egy igényes kultúr-
turizmus kialakításába. 
Célkitőzéseink között szerepel a kárpátaljai ma-
gyarlakta térség idegenforgalmi adottságainak 
megismertetése, aktív turizmus fejlesztéséhez tör-
ténı segítségnyújtás, színvonalas, nagy vonzerı-
vel rendelkezı rendezvények közös szervezése, 
komplex turisztikai termékek kialakításában való 
részvétel. 
Ennek egyik mérföldköveként március 21-én Zá-
honyban tartottunk megbeszélést Reparuk Évával, 
aki a Rahói Járási Állami Közigazgatás külügyi re-
ferense és a Rahói Járási Nonprofit Civil Szervezet 

„Közös Házának” képviselıje is egyben. A tárgya-
láson jelen volt Valentin Volosin, az Uzsoki Nem-
zeti Természetvédelmi Park igazgatóhelyettese. A 
megbeszélésen sor került szövetségünk és a 
Rahói Civil Szervezet rövid bemutatására, fejlesz-
tési elképzeléseinek ismertetésére. Reparuk Éva 
többek között elmondta, hogy szervezetük jelenleg 
egy kétszintes, közel 1.000 m2 alapterülető kulturá-
lis és szabadidıközpont kialakításán fáradozik, 
amelyben a rahói magyarok mellett más, velük élı 
nemzetiségek is rendelkeznek majd egy-egy helyi-
séggel. Az épületben tárgyaló- és koncertterem, 
könyvtár, magyar nyelvő játszóház, hobbiklubok, 
internet-központ, turisztikai információs központ ki-
alakítására kerül sor. Ez utóbbi annál is inkább 
fontos, mivel Rahón az utóbbi idıben nagyon sok 
– többségében magyar- turista fordul meg, hiszen 
Rahó és a Rahói járás turisztikai szempontból 
rendkívüli elınyöket élvez, a Kárpátok turizmusá-
nak központjaként is sokan emlegetik. Emellett 
tudnunk kell, hogy nem messze Rahótól, az Ung-
vár felé vezetı úton találjuk egy 1887. évi mérés 
alapján Európa földrajzi középpontját. (szerzı 
megj.: különbözı mérési szempontok alapján je-
lenleg 9 európai földrajzi középpont ismert.) 
 
A tárgyalás további részében megbeszélést folytat-
tunk az április végén Magyarországra érkezı 14 
fıs rahói csoport fogadásával, illetve az utazással 
összefüggésben felmerülı feladatokkal kapcsolat-
ban, továbbá egyeztettük a B.-A.-Z. Megyei Ter-
mészetjáró Szövetség májusi rahói látogatásának 
lehetıségeit. 
 
Az Északi Tájakon következı számában már a 
megvalósításra váró álom következı epizódjáról 
számolhatunk majd be, rahói magyarok B.-A.-Z. 
megyében címmel. 
 
 

 
Összeállította: Bernáth Marietta, pályázatkészítı 
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Ú j r a   e g y ü t t   a   „ N é p e k  t a v a s z á n” ! 
 

Ez év március idusán, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére 12. alkalommal került 
megrendezésre a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség „Népek Tavasza” elnevezéső teljesítmény-
túrája. Az egyre nagyobb népszerőségnek örvendı rendezvény 10, 15, 30 és 42 km-es távjain indulók 
összlétszáma az utóbbi évek közül a legmagasabb volt. Összesen 1.896 fı állt rajthoz a Bükk-hegység 
változatos vidékének bejárására. 
A Diáksport Tanács szervezésének köszönhetıen Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Nógrád és Jász-
Nagykun-Szolnok megyébıl több mint 900 diák teljesítette a 10 és 15 km-es távokat. 
A rendezvény - Bükki Nemzeti Park által rendelkezésre bocsátott- központi helyszínén a kitőzı és emléklap 
díjazásban részesült teljesítıket a zsíros kenyéren és teán kívül természetesen a jó hangulat is várta. A 42 
km-es futó távot teljesítık a Nomád Outdoor és Sportbolt hálózat miskolci üzletének támogatása jóvoltából 
pedig ajándékban részesültek. 
Remélhetıleg nemcsak gyerekek, hanem a természetet kedvelı felnıtt sporttársak is még többen választ-
ják majd az elkövetkezendı években az ünnepi megemlékezés eme sajátos formáját. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
       Összeállította: Bernáth Marietta 

 

Népek Tavasza 30 km teljesítménytúra, avagy a hóvirágtenger csodája 
 
Népek Tavasza 30 km teljesít-
ménytúra, avagy a hóvirágten-
ger csodája Csípıs reggelre 
ébredünk így március 15-én 
reggel 5 órakor. De bizako-
dunk, hogy mire odaérünk Mis-
kolcra Debrecenbıl csak ki-
süt a napocska! És kisütött. A 
csípıs hideg még megmaradt 
akkor is, amikor elrajtoltunk pá-
rommal, de az elsı ep-hez tartó 
útvonalon azt hiszem ezzel már 
nem is igen törıdtünk, mert 
olyan mértékben volt melegünk, 
hogy legszívesebben pólóra 
vetkeztünk volna a sok kaptató 
után. Fehérkılápán volt az 
elsı ep. A Bánya-bükk-
völgyben elhaladva szerintem 
több ezer hóvirág fordította kis 
fehér virágát a nap meleget ho-
zó sugarai felé, ezzel csodála-
tos látványt nyújtva az arra tú-
rázóknak. Ameddig a szemünk 
csak ellátott mindenfelé hóvi-
rágok borították az erdei talajt. 
Azt hiszem ez a kis szolíd virág 
méltón lehetne március 15-e 

jellegzetes virága! A Z- jelzéső 
úton folytatva utunkat folyama-
tosan felfelé haladtunk, elhagy-
va a Gulicska 544 m-es csú-
csát, ahol gyönyörő volt a kilá-
tás, de sajnos csak egy réteg 
ruha levételéig élveztük ki. Egy 
óra alatt megtettük az elsı 4 
km-t. A második ep a 

Sebesvízi elágazás 9 km-
rel távolabb. Kezd nagyon sütni 
a nap, egyre jobban meleg-
szünk, ahogy leérkezünk Lilla-
füredre, majd ott az S- jelzéső 
úton ismét csak felfelé me-
gyünk a Vesszıs-völgyben. 
A Vesszıs-forrás hős és tiszta 
vízét nem hagyhattuk ki, na-
gyon jól esik egy ilyen túrán a 
friss patakvízbıl akár csak egy 
korty is. Beki, a kutyám sokszor 
eszembe jut, hogy milyen jól el-
szaladgálna itt velünk. Vesz-
szısnél kettéválik az út, mi a 
P+-on megyünk tovább. Köz-
ben elıkerülnek a szendvicsek, 
csokik, szılıcukrok, kell az 
energia. A 2-es ep-hez érkez-

vén finom sült illat csapja meg 
orrunkat. Sütik a saslikot! De jó 
lett volna odakuporodni és ha-
rapni belıle pár falatot! Igazo-
lás, majd irány Garadna, ahol 
a mi frissítıhelyünk lesz. Na és 
ez a táv volt az, amin az eddig 
behozott plusz idınk gyorsan el 
is repült. Ugyanis a Sebesvíz-
völgyön lefelé haladva nem volt 
egyszerő a lemenetel. Nagyon 
meredek, csúszós volt a talaj, 
ráadásul összegyőlt pár túrázó 
és ha valaki véletlenül megin-
dult volna lefelé, igencsak ne-
hezen állt volna meg. Szóval 
mire itt lementünk az ep-ig egy 
óra telt el. Így most épp a szint-
idınél jártunk. A garadnai-
vasútállomásnál lévı ep-nél 
bevágtunk egy bögre teát, az-
tán szedtük is a lábunkat to-
vább ismét csak felfelé Örvény-
kı felé. Hát ez is jó kis kaptató-
nak bizonyult! Páromtól pár hét-
tel ezelıtt kapott túrabot ismét 
csak jó szolgálatot tett. Csak 

Táv Létszám (f ı) 

(km) 2007.év 2008.év 2009.év  

10 102 157 827 

15 573 618 757 

30 325 345 280 

42 25 31 32 

Összesen 1025 1151 1896 
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ajánlani tudom mindenkinek. 
Nekem három túra óta a „bará-
tom” és azóta nem fáj se a tér-
dem, se a hátam. A Három-kúti 

völgyben az Arany-lépcsın át 
felértünk a Bánkúti mőútra, 
ahonnan már csak pár száz 
méterre volt a 4. ep. Ezt a 3,2 
km-t egy óra alatt tettük meg 
felfelé. Örvény-kırıl a maga 
764 m-rıl ismét csak nagyon 
szép kilátás várt bennünket. Itt 
sem idıztünk sokáig, indultunk 
is tovább a csókási pihenıhely 
felé. Az itineren láttuk, hogy in-
nen már csak lefelé kell menni. 
Mondtam is Robinak, hogy 
amennyire tudunk húzzunk be-
le, jó lenne egy kis plusz idı. 
Az 5. ep-re Csókásra már 
nagyon jó idın belül érkezünk. 
Innen a 3 km-re lévı Keskeny-
lyuki ep-hez 30 perc alatt 

érünk, majd a 4 km-re lévı cél-
ba 40 perccel késıbb. Pár sze-
let hagymás-zsíros kenyér (a 
legjobb ilyenkor!) pár bögre tea, 
pici sütkérezés a márciusi nap-
sütésben aztán irány haza Deb-
recen. Hazafelé vezetve 
eszembe jut, hogy nagyon el 
sem fáradtam. Egy jó kis sétát 
tettünk így március 15-e tiszte-
letére a nagyon szép bükki er-
dıkben és hegyekben. Nagyon 
jól esett! És megvan a kitőzı is, 
ami megy a győjteménybe! Kö-
szönjük a jó szervezést, igazán 
remek hangulatú túra volt!  
 

Nagy Róbert

 
 

K ö s z ö n e t  
 

Köszönjük a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség 2009. március 15.-én megrendezett 
Népek Tavasza teljesítménytúráján indulók részvételét. 
 
Reméljük, hogy rendezvényünkkel minden természetet kedvelı sporttársunknak kellemes idıtöltést, tartal-
mas kikapcsolódást tudtunk biztosítani. 
 
Sok szeretettel várunk mindenkit 2009. évi további rendezvényeinken és túrázzunk majd újra együtt 2010-
ben a XIII. Népek Tavaszán is. 
 
Ezúton szeretnénk megköszönni: 
• a Diáksport Tanács szervezési és lebonyolítási segítségét, 
• a Bükki Nemzeti Parknak a helyszín rendelkezésünkre bocsátását, 
• a Nomád Outdoor és Sportbolthálózat miskolci üzletének támogatását, 
• az MVK Zrt. közremőködését a rásegítı járatokkal 
 mellyel rendezvényünk sikerességét elısegítették. 
 
Köszönjük továbbá, a verseny szervezésében és lebonyolításában résztvevı lelkes tu-

risták közremőködést. 
 
Miskolc, 2009. március 16. Természetbarát üdvözlettel: B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 
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U t a z z u n k   i t t h o n   d é l r e ! 
 
 
Lapunk olvasói nagyobb részt északi tájakon élık, 
így viszonylag ezzel a vidékkel kapcsolatban ren-
delkeznek pontosabb ismeretekkel. Sokakban 
merül fel azonban az igény más megyék turiszti-
kai értékeinek, teljesítménytúráinak, túramozgal-
mainak megismerésére. Továbbá, ha eddig csak 
a hegyvidéki kalandozásokra gondolt tisztelt olva-
sónk, akkor itt az ideje kicsit távolabbra is kitekin-
teni. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani és ked-
vet csinálni „Nemcsak északi tájakon” címő 
új rovatunkkal. 
 
Ha alföldi túrát szervezünk természetesen elıször 
mindnyájan az Alföldi Kék Túra teljesítésére gon-
dolunk, de emellett számtalan más lehetıség is kí-
nálkozik a vidék szépségeinek megismerésére. 
Hazánk Körös-völgyi térségének háborítatlan kör-
nyezetébe, a szelíd folyópartok vidékére kalauzol-
nak bennünket a Békés Megyei Természetbarát 
Szövetséget alkotó egyesületek különféle teljesít-
ménytúrái és túramozgalmai. 
Maga a Békés Megyei Természetbarát 

Szövetség 2006. tavaszán alakult meg a legak-
tívabb megyei szervezetek kezdeményezésére, 
miután az 1962-ben mőködését kezdı szakmai 
jogelıd munkája révén az 1990-es években a me-
gyei szervezet szerepe szinte megszőnt. A megyei 
Szövetség megalakulását követıen a szervezet 
elsı nagy munkája természetesen az Alföldi Kék-
túra szinte teljesen megsemmisült békés megyei 
szakaszának újra kijelölése és felfestése volt 2006. 
ıszén. A Szövetségnek jelenleg tizenkét szerveze-
ten keresztül több mint 150 tagja van. A tagszer-
vezetek által szervezett legjelentısebb teljesít-
ménytúrák közül említést érdemel a békéscsa-

bai Körösök Völgye Turista Egyesület 
Háromváros  elnevezéső tavaszi teljesítménytú-
rája . Az útvonal a közép-békési térség három vá-
rosát: Békést, Békéscsabát és Gyulát köti össze. 
Az egyesület idén május 10-én tartja a változatos 
távokon (10;13;20;27;30;40 km) és formában (gya-
logos, kerékpáros és vízi) teljesíthetı teljesítmény-
túráját. A túra célja a Körös-vidék természeti és 
épített környezete szépségeinek bemutatása, me-
lyek közül megtekinthetjük az ipartörténeti emléket 
jelentı, ma már nem mőködı, békéscsabai 
István Malmot, mely az ország második legna-
gyobb gızmalma (megtekintés:elızetes bejelent-
kezéssel, információ: Tourinform-Békéscsaba 
66/441-261), a Pósteleki kastélyépületet , mely 
1906-1909 között épült neobarokk stílusban gróf 
Széchenyi Antal és gróf Wenckheim Krisztina ré-
szére. Az épületet az 1940-es évek végén szét-
hordták, 10,2 ha területő parkja azonban rendkívül 
szép tájképi kert. Utunk során láthatjuk a Fehér-
Körös folyótól induló és a Kettıs-Körös folyóba 
torkolló Élıvíz csatornát, melyrıl érdemes meg-
említeni, hogy a város lakói 1777-ben kettıs céllal 
ásták ki. Egyrészt a mocsarak lecsapolását szol-

gálta, másrészt a település építéséhez szükséges 
faanyag bihari hegyekbıl történı leúsztatásánál je-
lentett segítséget. Ezenkívül elhaladunk a nagyréti 
tanyavilág épületei és különféle jellegfák (Bandika-
fa, Cimbora-fa) mellett. A leghosszabb táv célállo-
mása pedig a híres Gyulai Vár. 

Minden év júniusának elsı szombatján (idén: 
2009. június 06.) tartja a mezıberényi Alföld 
Turista Egyesület Körös teljesítménytúrák  
(20;30;50 km távokon) elnevezéső sportesemény-
ét. A teljesítménytúrával kapcsolatban említésre 
méltó, hogy a túra egyike a legrégebbi, ma is meg-
rendezésre kerülı teljesítménytúráknak. Emellett 
természetesen a Körös 50 volt Békés megye elsı 
teljesítménytúrája is, mely távon elıször 1986-ban 
rendeztek teljesítménytúrát. 
Hosszú múltra tekint vissza a Körösök Völgye Tu-
rista Egyesület által 2009. augusztus 22-én meg-
rendezésre kerülı Mályvád Teljesítménytúrák 
(20;30,40,50 km) . Az útvonal kiemelt értéke Ma-
gyarország ezredik természetvédelmi területe, a 
csak kevesek által ismert Mályvádi erdı. A telje-
sítménytúra ezen kívül érinti a Tiszántúl egyedüli 
épen maradt várát, a gyulai téglavárat és Várfür-
dıt, a gyulavári Almássy-Wenckheim kastélyt, a 
Fekete-körös partszakaszát, az ısi, dobozi falu 
melletti XI. századi Sámson várának kaputornyát, 
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a pósteleki kastélyparkot. Akik nyári úticélként for-
dulnak meg és töltenek el néhány napot a megyé-
ben, azoknak a Békés megyét érintı túramozgal-
makra is szeretnénk felhívni a figyelmét. Így pl. a 
mezıberényi Alföld Turista Egyesület 
(ATE) a szervezıje az 1100 Év emlékei Békés-
ben mozgalomnak , mely honfoglaláskori, illetve 
török hódoltságot megelızı idıkbıl származó tör-
ténelmi helyszíneket és emlékeket ajánl felkere-
sésre. Összesen 7 érintıpontja van a mozgalom-
nak (Vésztı-Mágor, Gyulai vár, Békés, Szegha-
lom, Szarvas, Sarkad, Kopáncs-puszta), melyek 
közül legalább 5 felkeresése szükséges a mozga-
lom teljesítéséhez. Szintén az ATE a Két Keréken 
Békés megyében túramozgalom  szervezıje. A 
körtúra teljes hossza 432 km mely természetesen 
érinti a megye jelentısebb látnivalóit. Ezeket és 
további hasznos információkat is (pl. szállás, étke-
zési lehetıség, kerékpárszervíz, stb.) tartalmaz az 
igazolófüzet, mely beszerezhetı a szakosztály cí-
mén: 5650 Mezıberény, Vasút u.22. Ezeken kívül 
vannak a megyét érintı, de nem általuk irányított 
túramozgalmak is. Így pl. A Dél-Alföld Turistája 
mozgalom (Magyarország elsı regionális jelvény-
szerzı túramozgalma) a Dél-Alföldi Regionális 
Természetbarát Szövetség  
gondozásában (6720 Szeged, Victor Hugo u.1.). 
Ezen túramozgalom teljesítésének egyik feltétele 

Békés megyében az alábbi kiemelt természeti ér-
tékek közül legalább 5 felkeresése. Túzokrezervá-
tum (Dévaványa), Pepi-kert (Szarvas), Arborétum 
(Szarvas), ısgyep (Tatársánc), Fehér-tó 
(Kardoskút), Gyulai vár, Szabadkígyósi kastély, 
Gabonamúzeum (Békéscsaba), Kner Nyomdaipari 
múzeum (Gyomaendrıd), Gyopárosfürdı (Oros-
háza), Mágori domb (Vésztı). Aki pedig a Pest 
Megyei Természetbarát Szövetség (1052 Buda-
pest, Városház u.7.fsz.7., e-mail: 
tbaratpest@freemail.hu) által szervezett nagyobb 
„lélegzetvételő” túramozgalom (10 megye 100 ne-
vezetessége Kelet-Magyarországon ) teljesítésé-
re vállalkozik, azoknak hazánk 10 keleti megyéjé-
nek megyénként 10-10 érintıpontja közül kell me-
gyénként minimum 3-at felkeresnie. Természete-
sen az egyes túramozgalmak között mivel átfedé-
sek vannak, így a lelkes mozgalomteljesítıknek 
érdemes azokat kombináltan kezelni. 
De igazolófüzetekkel való bíbelıdés nélkül is biz-
tosan felejthetetlen élményben lesz része mind-
azoknak, akik úti célként Békés megyét választják, 
hisz látnivaló a Viharsarokban is akad bıven, csak 
fel kell keresni. Nosza rajta, kalandra és útra fel 
gyalogosan, kerékpáron és vízen! 
 
      Összeállította: Bernáth Marietta 
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Nagy Lajos, a Tiszaújvárosi Sport Club tagja lett 2008. év 
legeredményesebb sportolója természetjárás kategóriában. 
Az 1966-ban született sokoldalú sportember diákkorában ered-
ményesen atletizált, tornázott, kosárlabdázott. 18 éves korától 
számos ejtıernyıs ugrást hajtott végre, az önvédelmi sportokat 
Furkó Kálmántól sajátította el. Tíz éve eredményes teljesítmény-
túrázó, mely idıszak alatt – többek között – teljesítette a Rákó-
czi 110-est, a Kinizsi 100-ast, a Less Nándor 104-est és a Sám-
son 120-ast, melynek a szintemelkedése 6.000 m. Néhány éve 
barlangászattal és magashegységi túrázással is foglalkozik. 
Több napot töltött a Szelek barlangjában, valamint végigkúszott 
a Ponoras barlangon.  
Számos túrát teljesített a Bihar hegységben, megmászta a Ma-
gas Tátra jelentısebb csúcsait, a Retyezátban többnapos 2.000 
m fölötti sátorozással csúcsmászásokat hajtott végre a Bucura 
tó környékén. 
A Tiszaújvárosi Sport Club természetjáró szakosztályában két 
év óta a teljesítménytúra szakág vezetıje. Sportszervezıként is 
kitőnı munkát végez, fırendezıje az országban egyedülálló 
kombinált teljesítménytúrának, a „Turista Triatlonnak”. 
2008-ban harmadmagával meghódította Európa tetejét, a Mont 
Blanc 4.807 m-es csúcsát. 
2007-ben gyalogos-, 2008-ban vízi túravezetıi vizsgát tett. 2008-
ban elérte az „Érdemes „Természetjáró” minısítést. 
Nagyon szerény, szimpatikus sportember, aki nemcsak teljesítményével, hanem megnyerı egyéniségével is 
méltán vált a fiatalok példaképévé. 

Gratulálunk elért eredményeihez és további sok sikert, erıt és kitartást 

kívánunk jövıbeli céljai eléréséhez. 

ÜNNEPÉLYES ÁTADÁS 
NAGY LAJOS ÉS HEGEDŐS CSABA 
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TÚRÁNK SORÁN A SZABÁLYOSAN FELFESTETT TURISTAJELZÉS EK MELLETT EGYÉB JELZÉSEKKEL IS TALÁLKOZHA-
TUNK. ILYENEK A FEHÉR, VAGY SÁRGA ALAPRA FERDÉN FES TETT SÁVOK, VAGY EGYÉB KÉPES JELEK, AMELYEK 
TANÖSVÉNYEKET JELÖLNEK. EZEK FORGALMAS HELYR İL INDULNAK, ÉS FORGALMAS HELYRE ÉRKEZNEK. CÉLJU-
KAT AZ ÚTVONALRÓL KÉSZÜLT FÜZET TARTALMAZZA, VAGY A Z ÚTVONAL MENTÉN TALÁLHATÓ TÁJÉKOZTATÓ TÁB-
LÁRÓL OLVASHATJUK EL. AZ EGYES ÁLLOMÁSHELYEKEN LEÍR JÁK A TUDNIVALÓKAT. A FÜZET AZ INDULÁSI, VAGY 
AZ ÉRKEZÉSI PONT KÖRNYÉKÉN SZEREZHETİ BE.JELENLEG A MEGYÉBEN 36 TANÖSVÉNY TALÁLHATÓ. TES SÉK 
VÉGIGJÁRNI ! 
 

 

İsrög tanösvény Zemplén-hegység 
A tanösvény Magyarország legidısebb felszíni kızeteit, a földtörténeti elıidıben (kb. 900 millió éve) képzı-
dött kvarcit kızeteket, permokarbon (285-375 millió éves) homokkövet, konglomerátumot és csillámpalát, va-

lamint az İsrög kızeteit keresztezı, a Zempléni-hegység 
kialakulásakor keletkezett fiatal (11-14 millió éves) riolittu-
fát mutatja be. Bemutatásra kerülnek a terület kulturális, 
történelmi és természeti jellemzıi: tufából épült gazdasági 
épület és lakóház, Árpád-kori templom, kálvária, a határ-
sáv erdıi. 
A tanösvény állomásai: 

1. Kapc-tetı - Permokarbon feltárás 
2. Árpádkori református templom 
3. Riolittufa feltárás 
4. Rögök élıvilága 
5. Magyar-szlovák határsáv 
6. Kvarcit, kvarcitpala felszínre bukkanások 
7. Kálvária-domb 

 

 

Felsıregmec 
 
A 3-as és 
a 37-es 
fıutat Hi-
dasnémeti 
és Sátor-

aljaújhely 
között 

összekötı útról, Alsó-
regmecen át érhetı el. A 
falu elsı írásos említése 
1277-bıl maradt fenn. A 
mai település Mátyásháza 
és Felsı-regmec  világhá-
ború utáni egyesülésével 
jött létre. A legrégebbi is-
mert birtokosok a pálos 
szerzetesek voltak, a ha-
gyomány szerint ık építet-
ték a XII-XIII. században a 
falu templomát is, amely a 
reformáció óta a református 
híveké.  

Vilyvitány 
 
Vilyvitány Vily és Vitány egyesítésébıl jött létre 1940-
ben. Mindkét település a Vitányi család birtoka volt. Vily 
neve bizonytalan eredető, egyes vélemények szerint a 
szláv Vil személynévbıl származik. Már a bronzkorban 
is lakott hely volt, ezt bizonyítja, hogy határában 1857-
ben bronzkori leletekre bukkantak. Elsı okleveles emlí-
tése 1270-bıl maradt fenn Wyl alakban. Többszöri tu-

lajdonos váltás után 1321-ben Perényi Istvánnak, 1662-ben Zákony Zsó-
fiának voltak itt birtokai. A község sokáig Vitányiak jobbágyfalva volt, 
majd a család kihalása után, 
1690-ben a királyi kamara lett a tu-
lajdonos Az utolsó birtokosa gróf 
Károlyi István volt. Vitány szintén 
bizonytalan eredető, feltehetıen a 
szláv Vitanból származik. A tele-
pülés- VillaVitan - már szerepelt 
az 1205-35-ben készült Váradi 
Regestrumban. A település törté-
nete jelentıs részben megegyezik 
a szomszédos Vily községével. 
Vily és Vitány egyesülését vélhe-
tıen az is hátráltatta, hogy Vilyben 
reformátusok, Vitányban pedig 
római katolikusok laktak 2000. au-
gusztus 8-án a Milleneumi Év al-
kalmából került sor a volt vitányi 
terület legmagasabb pontján elhe-
lyezkedı emlékhely, a Kálvária 
szentelésére. A kálvária Sárossy 
Tibor fafaragó alkotása.  
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TÚRAMOZGALOM:  TERMÉSZETBARÁT SZERVEZETEK ÁLTAL KIÍRT, NEM MEGHAT ÁROZOTT NAPON (NAPOKON) RENDE-

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

NALHOZ KÖTÖTTEK, VAGY ÉRINT İ PONTOKAT TARTALMAZNAK.  

A JELVÉNYSZERZİ TÚRÁK ESETÉN AZ IGAZOLÓFÜZETBE, VAGY A TÚRAJELENTÉ SRE A MEGADOTT ÉRINTÉSI PONTO-

KON BÉLYEGEZTETNI KELL.  

 

A Bükk és a 

Zemplén  

kilátótornyai 
 

A túra célja: a két hegy-
ségben található kilátók felke-
resése során megismerkedni a 
szép élményt nyújtó turistaléte-
sítményekkel. A 2004-ben 
meghirdetett túrát átvitt érte-
lemmel, az Európai Unióhoz 
való csatlakozás során nyíló új 
kilátásokkal is indokolják kiírói.  
 

A túra útvonala: 6 kilá-
tótorony felkeresése tetszıle-
ges sorrendben és idıben. 
 

A túra igazolása: a cél-
pontok felkeresését bizonyító 
fényképeket a Zöld Sportok 
Clubja (3532 Miskolc, Bíró utca 
10.) címén beszerezhetı igazo-
lófüzetbe kell győjteni. Teljesí-
téskor ugyanide kell visszakül-
deni.  

A túra irányítója: 

Zöld Sportok Clubja.  
 

A túra célpontjai: 
 

1. Avasi kilátó – Miskolc  
Az Avas-tetın álló tv-torony, ki-
látó és kávézó a város egyik 
jelképes épülete, 1963-ban 
avatták fel. Elıtte fakilátók áll-
tak itt, az egyik a nevezetes 
Rákóczi-kilátó volt.  
A Hófer Miklós és Vörös 
György tervei szerint épült, 
1963-ban felavatott torony 72 
méter magas, egy kiugró 
dombhajlaton állva uralja a 
Szinva völgyét. 10 méter ma-
gasan helyezkedik el a 257 m2 
nyitott kilátó-terasz, s 15 méter 
magasságban a 200 személy 
befogadására alkalmas presz-
szó.  
 

 

Az Avasi kilátóból Miskolc felé 
kicsivel több mint 180 fokos 
panoráma nyílik. 
Erıs szélben a 60 méter feletti 
részén 45 cm a mozgása - ez 
ugyanolyan érdekessége, mint 
hogy ha egyik oldalán tőzi a 
nap, a torony 15 cm-t tud ki-
mozdulni.    
Az elsı, tőzoltó ırtoronyként is 
mőködı, és egyben idegenfor-
galmi látványosságot is jelentı 
kilátó felállítását 1901-ben ha-
tározta el a Borsodi Bükk Egy-
let. Azonban még 1906-ban, II. 
Rákóczi Ferenc hamvainak 
Kassára szállításakor is csak 
egy ideiglenes kilátót tudtak 
emelni - két hét alatt - a Hor-
váth-tetınek nevezett legfelsı 
platón.  
 
A Rákóczi nevét viselı faszer-
kezető torony 1934-ben épült 
fel (a késıbb a 
Deszkatemplomot is tervezı) 
Szeghalmy Bálint városi fımér-
nök tervei alapján. A hat emelet 
magas (26 méteresre tervezett) 
építmény váza vasbetonból, a 
hálózata tölgyfából, és székely  
fazsindelyes templom mintájára 
készült. A Rákóczi-kilátó 1943- 
 
 
 

 
ban egy tőzeset kapcsán ko-
moly, de kijavítható károsodást 
szenvedett. 1956 decemberé-
ben viszont teljesen leégett, 
csak csigalépcsıje volt látható 
évekig.  
Az Avasi kilátó szabadon láto-
gatható. 
 

 

2. Dobó István kilátó - 

Nagy-Eged 

Egertıl északkeletre látványo-
san emelkedik ki környezetébıl 
az 537 m magas Nagy-Eged. A 
csúcsra meredek kaptatón ju-
tunk fel, melyen végig tájékoz-
tató táblák segítenek. A csú-
cson lévı Dobó István-kilátóból 
tiszta idıben a Magas-Tátra 
csúcsai is látszanak. A kilátóból 
is szép kilátás nyílik az 536 mé-
teres Nagy-Egedrıl, ám még 
szebb lehet sárkányrepülırıl. A 
hegy fekvése, különlegesen 
kedvezı éghajlata, könnyő 
megközelíthetısége miatt 
ugyanis Európa-szerte a sár-
kányrepülık egyik legjobb gya-
korlótereként ismerik. 
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3. Kalapati kilátó 

 Szilvásvárad 

A 2000. augusztus 20-ra, Szent 
István napjára készült építmény 
méretével és páratlan szépsé-
gő faszerkezetével uralkodik a 
környezı hegycsúcsok felett, 
mintha figyelné és vigyázná e 
festıi vidéket. 
A szibériai fenyıbıl épült kilátó 
felsı teraszáról gyönyörő kör-
panoráma nyílik a Bükk északi 
vonulatain, a Szalajka-völgyön 
át Szilvásváradra, illetve tiszta 
idıben a Mátráig, Szlovákia 
hegyein át egészen a Tátráig. 
Megközelíthetı gyalog a Mil-
lenniumi tanösvényen, illetve 
gépkocsival és kerékpáron az 
Olasz-kapuhoz vezetı fizetıs 
mőúton. Az autót a kalapati ki-
látónál kell hagyni, innen kb. 5 
perc séta. 
A Kilátó 20 méter magasan lé-
vı teraszáról lenyőgözı lát-
ványt nyújt a Bükk minden év-
szakban más-más színben 
pompázó domborzata, a patak-
völgyek, erdık rajzolata, a 13 
hegyvidéki falu háztetıi. Tiszta, 
napos idıben a távoli Tátra 
hegycsúcsai is láthatóak. 
Megközelíthet ıség: 
Gyalogosan a szilvásváradi fe-
dett lovarda mellıl induló Mil-
lenniumi Tanösvény sétaútján 
keresztül, vagy gépkocsival a 
Bükk-fennsík felé vezetı úton. 
A kalapat-hegyi parkolótól, 

mindössze kétszáz méteres sé-
taúton. 
 
4.Magas-hegyi kilátó 

 Sátoraljaújhely 

A Magas-hegy  508,5m magas, 
ahová gyalogosan, közúton, de 
akár libegıvel is el lehet láto-
gatni. A libegı végállomásánál 
van a Magas-hegyi kilátó, 
ahonnan gyönyörködni lehet a 
város és környéke csodálatos 
panorámájában, valamint a 
Zempléni hegyeket is megcso-
dálhatók.  

5. Milleniumi kilátó  

Cserépfalu 
 

A sétány feletti Berezd-tetın 
emelkedik Csete György Kos-
suth - díjas építész tervezte 
kilátó , amelynek formája egy 
kaptárkıre emlékeztet, s az 
ablakok képezik a fülkéket. 
Apró nyílásait a Göncölszekér 

csillagképét képezik le. A rio-
littufa tömbökbıl épült kilátóba 
beillesztett régi faragott kö-
vekkel az egykori cserépi kı-
faragóknak állítanak emléket. 
 
6. Petıfi Sándor kilátó 

 Bálvány 
A Bükk második legmagasabb 
csúcsán, a Bálvány tetején 
magasodik a 18 méteres Pe-
tıfi-kilátó, melynek legfelsı te-
raszáról tiszta idıben még a 
Magas-Tátra csúcsaiig is el-
láthatunk. A csodálatos pano-
rámát nyújtó kilátó érdekessé-
ge, hogy diósgyıri turisták állí-
tották fel, akik a Diósgyıri 

Vas- és Acélgyár Igazgatósá-
gától kérték el a hozzá szük-
séges 20 méter magas jelzı-
tornyot. A Petıfi-torony alkat-
részeit a vasgyár szállította ki 
a bánkúti feljáróig, onnét pe-
dig diósgyıri önkéntesek saját 
kezükkel juttatták fel a Bál-
ványra. 1948. június 12-én 
ünnepélyesen felavatták a Pe-
tıfi-kilátót. Az azóta eltelt 
hosszú évek alatt a torony 
megrongálódott, padozata 
életveszélyessé vált, de 2000-
ben, természetbarátok össze-
fogásával, több mint 1 millió 
Ft-os ráfordítással sikerült fel-
újíttatni. A torony, mely régen 
a háborút szolgálta, ma a ter-
mészet békéjét, szeretetét 
hirdeti. 
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Az állatkertek világa Észak-Magyarországon 
 

 
Kellemes kirándulásnak ígérkezik az egész család számára, ha a hétvégét az állatkertek megismerésére, 
a természettel való abszolút közelségre szánják. A Miskolc – Nyíregyháza -Debrecen háromszög 
abban a szerencsés helyzetben van, hogy viszonylag rövid távolságon belül három fantasztikus elhelyez-
kedéső parkot tudhat magáénak. Nézzünk hát szét az állatok világában! 
 

 

Miskolc

Miskolc városának határában, a 
Lillafüredre vezetı út mellett, a 
hegyek ölelésében, fantaszti-
kusan szép erdei környezetben 
találjuk hazánk egyik legna-
gyobb kiterjedéső állatparkját. 
Már a környezete is remek ki-
ránduló célpont, de a kapuin 
belül is akár egész napot el tud 
tölteni a család.  

Minden állat te-
kintélyes kifu-
tókban, erdıs 

környezetben 
várja a kíván-
csiskodókat, le-
hetıséget te-
remtve az ete-
tésükre vagy 
éppen a simo-
gatásukra is, sıt 
a bátrabb gye-
rekek még a 
pónilovaglást is 

kipróbálhatják. 
Célszerő ma-
gunkkal vinni 
kekszet, de a te-

rületen belül is találunk táplálék 
automatákat, melybıl eleséget 
nyerhetünk kedvenceink számá-
ra. Gyakorlatilag szinte az egész 
állatkertben bemutatható állatvi-
lágot megtaláljuk itt, de a fı 
hangsúly kétségtelenül a nálunk 
a kerítéseken kívüli világban is 
megtalálható egyedek bemutatá-
sán van. A nagy kiterjedéső elke-

rített területek miatt, valóságos 
túraútvonalakon járhatjuk körbe 
több óra alatt a parkot, ha min-
den állatot fel szeretnénk keres-
ni.  

Nyíregyháza 
 
Elhelyezkedését tekintve semmi 
oka nincs panaszra a Nyíregyhá-
za büszkeségének számító állat-
kertnek sem! A Sóstói tó mellett 
elterülı park szintén remek kör-
nyezetet biztosít a lakói számára, 
de vitatathatatlanul kisebb a moz-
gásterük. Viszont lényegesen na-
gyobb egyedszámmal rendelke-
zik, és közelebbrıl nézhetjük meg 
az állatokat. Több épületben talá-
lunk csak zárt térben látogatható 
kedvenceket és lényegesen több, 
hazánktól távol esı állatot talá-
lunk. Szintén remek kiránduló 
célpont maga a szép park is, s a 
kirándulásunk fényét növeli, hogy 
remek éttermet is találunk az ál-
latkertben, ahol szinte kedvenceink társaságában ehetünk. Sıt, maga az étterem az állatkert területén talál-
ható szállóban van, ahol megszállva, záróra után is sétálhatunk a parkban és a tömegek elvonulása után is 
megfigyelhetjük a külön életre kelt állatkerti világot!  
 

11 



 
 

Északi tájakon/Északi tájakon/Északi tájakon/Északi tájakon/Tudtad?Tudtad?Tudtad?Tudtad?    Láttad?Láttad?Láttad?Láttad? Hallo Hallo Hallo Hallotttttadtadtadtad? ? ? ?     
Debrecen 
 
A hatalmas kiterjedéső városi park, a Nagyerdı területén találhatjuk a Debreceni állatkertet is, ahol a Nyír-
egyházihoz hasonló tartási móddal találkozunk. Egyes állatok etetése természetesen itt is biztosított, és a 
zárt térben megtekinthetı állatok épületeibıl sincs hiány. Az állatfajok is széles sávon mozognak, a gyere-
kek nagy örömére nem kevés kedvenc szabadon mászkál a látogatók között, ami igazi különlegeségnek 
számít. Természetesen itt találunk táplálék beszerzéséhez lehetıségeket, amit érdemes is kihasználni. A ha-
talmas fák között levı parkban órákat tudunk eltölteni anélkül, hogy észre vennénk az idı múlását, és a le-
hetıségek körét növeli, hogy gyakorlatilag egybeépült a vidámparkkal, tehát a család úgymond két legyet is 
tud ütni egy csapásra! A Nagyerdı amúgy is rengeteg szolgáltatással és szabadidıs lehetıséggel várja az 
idelátogató családokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiszacsege 
 
Viszont ha igazi különlegeségre vágyunk, érdemes kitérıt tenni az eddig autópályákon könnyen megközelít-
hetı három város világából és elautózni Tiszacsegére, ahol a falu határában egy, az eddigiekhez mérten 
igen kicsi, de annál különlegesebb magán állatkert fogad minket. Az állatoknak szánt némi adomány fejében 
itt szinte minden állathoz be lehet menni, „testközelbıl” lehet ıket látni, simogatni, etetni. Egy mosómacit az 

ölünkben tartva etetni egész biztosan egy életre szóló él-
ményt jelent az állatbarátok számára. Igaz itt vadállatokat és 
hazai körülmé-
nyek között 
nem igazán 
tartható álato-
kat nem talá-
lunk, de a ha-
zánkban élı ál-
lomány javát 
megtaláljuk és 
igazán közelrıl 
megismerked-

hetünk velük. 
 

 

Természetesen ez csupán egy röpke vizit volt az 

oly sok ember által szeretett állatok világát bemu-

tató parkokba, de aki szereti az állatokat, az amúgy 

is meg fogja látogatni ıket és akkor személyesen 

is átélheti a bemutatott állatkertek varázsát! 

 

 

 
Zámody Gábor 
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Északi tájÉszaki tájÉszaki tájÉszaki tájaaaakon/kon/kon/kon/BeharangozóBeharangozóBeharangozóBeharangozó    
    

Mit Mit Mit Mit csináljakcsináljakcsináljakcsináljak április utolsó hétvég április utolsó hétvég április utolsó hétvég április utolsó hétvégééééjén?jén?jén?jén?    

MMMMár érzed magadban a tavasz pezsdítı erejét, a 

meleg napsütés a frissen újjáéledt természetbe 
csalogat, és nincs kedved otthon ülni, már csak 
egy jó program kellene a hétvégére… 

VVVVan egy jó hírünk számodra, április 25-én 

(szombaton) immár negyedik alkalommal kerül 
megrendezésre a Vitézlı elnevezéső teljesítmény-
túra a Szendrı Városi Sport- és Szabadidı Klub 
Természetjáró Szakosztályának szervezésében.  

EEEEz a túra, több mint egy túra, mert nem csak gya-

logolsz, hanem közben felfedezed az északi tájak 
sokszínő örökségét, apró meglepetéseket kapsz, 
ismerkedhetsz, és kikapcsolódhatsz a túra elıtt és 
után is, de mirıl is van szó pontosan. 

AAAA színvonalas, jó hangulatú rendezvény Észak-

Magyarország egyik legjelentısebb turisztikai- és 
sporteseményévé nıtte ki magát az évek során. A 
túrán elindulók a Cserehát, az Aggteleki-karszt, a 
Rudabányai- és a Szalonnai-hegység meseszép 
tájain kalandozhatnak, felfedezve a dimbes-
dombos vidék egyedülálló növény- és állatvilágát. 
A túra útvonalai számos eldugott kis települést is 
érintenek, így a túrázók megismerhetik Szendrı és 
környéke kulturális, történelmi és építészeti értéke-
it is. A teljesség igénye nélkül a látnivalók közül: 
Martonyi kolostorrom, Szalonna középkori refor-
mátus temploma és harangtornya, Szendrıi Felsı-
vár, Ördöggát, Rudapithecus Hungaricus lelıhelye 
és sorolhatnánk… 

AAAA Vitézlı hagyományos, népszerő gyalogtávjai 

(15, 25, 35, 50 km) mellett a bátor indulók 50 km-
es kerékpáros távra is benevezhetnek, amely vé-
gig aszfaltozott úton vezet, illetve az idei év újdon-
sága a geocaching táv és a kenuzással egybekö- 

 
tött kombinált 
túra. Ez utóbbi 
túra a 22 km-es 
gyaloglás mel-
lett 3 km-es ke-
nuzást is ma-
gába foglal a 
festıi szépségő 
Rakaca-
víztározón.  

AAAA túrázókat 

rengeteg meg-
lepetés várja 
útjuk során, minden ellenırzı ponton kapnak va-
lamit a barátságos pontıröktıl a megérdemelt pe-
csét mellé, csokit, ásványvizet vagy egy nyalókát. 
A célba érkezve tombolahúzás, személyre szóló 
oklevél, kitőzı és zsíros kenyér várja meleg teával 
a teljesítıket.  
A legügyesebbek értékes tárgynyeremények birto-
kosai lehetnek. A vándorserlegekért is érdemes 
harcba szállni a csapatban túrázóknak.  

MMMMegéri a túrát megelızı nap (pénteken) érkezni 

az esti ismerkedı, lazító buli miatt is, ahol nem-
csak egymással, hanem a szakosztály eddigi tevé-
kenységével, kirándulásainak képeivel, emlékeivel, 
s persze a tagokkal is meg lehet ismerkedni. 
Szálláslehetıség a túrát megelızı és követı éj-
szaka is van a helyi általános iskola tornacsarno-
kában, illetve korlátozottan apartmanházakban is.  

AAAA Vitézlı teljesítménytúrát a tavalyi évhez hason-

lóan az idén is az a megtiszteltetés érte, hogy ré-
sze lehet a Magyar Sportturisztikai Szövetség által 
koordinált Nemzeti Bajnokságnak, és idén elıször 
a nemzetközi IVV túramozgalomnak is. 

AAAA profi szervezıcsapat az idén is 

lelkesen várja a kicsiket és nagyokat, 
családokat, diákokat tanáraikkal kar-
öltve, a fıiskolai és egyetemi hallga-
tókat; a túrázni vágyókat, a futókat, 
és kerékpárosokat egyaránt. Egy-
szóval korhatárra való tekintet nélkül 
mindenkit bátorítunk, hogy vegyen 
részt az idei Vitézlın is, mely testet-
lelket melengetı, jó hangulatú, iga-
zán tartalmas hétvégi kikapcsoló-
dásnak ígérkezik. Túrakiírás részle-
tek, 
bıvebb információ a szakosztály 
honlapján, www.szendroitura.uw.hu 
oldalon található. 
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Északi tájÉszaki tájÉszaki tájÉszaki tájaaaakon/kon/kon/kon/BeharangozóBeharangozóBeharangozóBeharangozó    
    

„  B ü k k ”    t e l j e s í t m é n y t ú r á k 
 

A Bükk-hegység szebbnél-szebb részeit járhatjuk 
be a Diósgyıri Természetbarát Sport Klub 2009. 

május 2-án megrendezésre kerülı „Bükk” tel-

jesítménytúrák rendezvényének keretében. 
 
 
 
 

A jelzett turista utakon haladó verseny 6.00-21.00 
óra között az alábbi távokon teljesíthetı: 
 

50 km gyalogos és kerékpáros (táv: 52,3 
km, szint: :1.550 m) 
Útvonal: Garadna – Sebes-víz – Jávorkút – Kecs-
keláb-rét – Sugaró – Rejtek – Nagy-dél-sár – 
Bükkszentkereszt – Fehér-kı-lápa – Majális park – 
Dolka-tetı – Csókás – Magos-kı – Szentlélek – 
Czékus út – Bánkút – Száraz-völgy – Ómassa – 
Alabástrom-hegy alja – Sebes-víz – Garadna 
 
25 km gyalogos (táv: 27,5 km, szint: 680 m) 
Útvonal: Garadna – Sebes-víz – Jávorkút – Kecs-
keláb-rét – Sugaró – Rejtek – Nagy-dél-sár – Hol-
lóstetı – Lillafüred – Lencsés-forrás – Csókás – 
Garadna 
 
15 km gyalogos (táv: 15,0 km, szint: 440 m) 
Útvonal: Garadna – Sebes-víz – Borókás-teber – 
Jávorkút – Csipkéskút – Vadász-völgy – Alabást-
rom-hegy alja – Sebes-víz – Garadna 

 
MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁR A DIÓSGY İRI TERMÉSZETBARÁT SPORT KLUB!  

    
Északi tájÉszaki tájÉszaki tájÉszaki tájaaaakon/kon/kon/kon/VersVersVersVers    

    

A tA tA tA taaaavaszvaszvaszvasz    
 
A tavasz kopogtat nagyon, 
Nem szólok, hagyom. 
Nesztelenül, ravaszul, mint a róka, 
Mint aki nincs itthon tán napok óta, 
Pedig a tavasz kopogtat nagyon ... 
Hagyom ... 
 
 
Hiába áll ott csokorral, 
S bódító borral, 
Szól még csendesen néha-néha újra, 
S hogy senki nem nyit ajtót, csak megunja, 
S elmegy, hisz hiába áll ott csokorral, 
S borral ... 
 
 
Az ajtót sarkig kitártam! 
Bódultan vártam! 
Esıt idéztem, langyos szeleket, 
Láttam varjút kéknek, s tarkának verebet! 
Régen az ajtót sarkig kitártam! 
S vártam! 

 
Izgatottan elébe mentem! 
Jöttét kilestem! 
Nem lapultam ajtók mögé bújva, 
Azt se vártam, hogy rám köszönjön újra, 
Akkor izgatottan elébe mentem! 
S lestem! … 
 
 
Barna az idı, hajában szalag ... 
Csendesen halad ... 
Utána nézek, elébe nézek, 
Mindenütt halvány, közömbös képek. 
Szürkésbarna az idı, hajában szalag, 
Halad ... 
 
 
S a tavasz kopogtat nagyon, 
Nem szólok, hagyom ... 
Nesztelenül, ravaszul, mint a róka, 
Mint aki nincs itthon tán napok óta, 
Pedig a tavasz kopogtat nagyon ... 
Hagyom ... 
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Északi tájakon/Északi tájakon/Északi tájakon/Északi tájakon/Turista történelemTurista történelemTurista történelemTurista történelem    
AJK-Harminc év 

 

„Nemes, hasznos gon-
dolat született, alapos 
elıkészítı munka folyt 
és az eredmény, hogy 
az elmúlt év ıszén 
megalakult az Arany-

jelvényes Túrave-

zetık Klubja” – áll a 
Magyar Természetbarát 
Szövetség 1979 elején 
kiadott 1. sz. körlevelé-
ben.  
Az aranyjelvényes túra-
vezetık jelentıs tapasz-
talati és szellemi tıkét 
jelentenek a Szövetség 
életében. Ennek a ter-
mészetjáró mozgalom 
területén történı érté-
kesítése érdekében ha-
tározta el 1978-ban a 
Szövetség Elnöksége 
az Aranyjelvényes Tú-
ravezetık Klubjának lét-
rehozását. Az alakuló 
ülésre 1978. október 
28-án került sor, melyen 
az ország minden ré-
szébıl 105 fı jelent 
meg.  
A klub célja az aranyjel-
vényes túravezetık 
összefogása, részükre 
klubnapok szervezése. 
A klubtagok olyan kö-
zösségi feladatok el-
végzését vállalják, 
amelyhez az aranyjel-
vényes túravezetık ta-
pasztalata és magas 
fokú ismerete szüksé-
ges. 
Dr Lırinczi Géza az 
MTSz akkori fıtitkára 
így fogalmazott: Szö-
vetségünk részérıl mu-
lasztás lenne, ha nem 
számítanánk legtapasz-
taltabb aktíváink köz-

remőködésére a termé-
szetjárás népszerősíté-
se terén. A klub célja, 
hogy becsüljük meg a 
természetbarát mozga-
lom hozzáértı, önzetlen 
munkásainak egyik je-
lentıs rétegét képezı 
aranyjelvényes túrave-
zetıket. Adjon a klub 
útmutatást ifjaknak és 
idısebbeknek, nıknek 
és férfiaknak, szerve-
zett természetbarátok-
nak, a természetjárás 
iránt érdeklıdı és a 
természethez az utat 
még nem találó szemé-
lyeknek a természet 
szépségeirıl, a termé-
szetjárás nagyszerősé-
gérıl, a túrázás, kirán-
dulás egészségfejlesz-
tı, ismeretbıvítı, neve-
lı, hazánk szeretetét 
még inkább elmélyítı 
hatásairól, mozgalmunk 
közösségi tevékenysé-
get feltételezı helyzeté-
rıl. 
A klub harminc éves te-
vékenysége során sok-
rétő munkát tudhat ma-
gának, melyek között a 
természetjáró mozgal-
mat meghatározó jelen-
tıségőek is vannak. Így 
például felszólalt a turis-
taházak elkótyavetyélé-
se ellen, elsıként szor-
galmazta az MTSz 
önállósodását, majd a 
Dobogókı-i fa turista-
ház visszaszerzését és 
múzeummá alakítását. 
A klub fellépésére került 
elı a Másfélmillió lépés 
címő film a MTV raktá-
rából és a klub rende-

zésében került sor be-
mutatására nyilvános 
vetítéseken. Sikeres 
külföldi és hazai túrák, 
találkozók, tudományos 
és élménybeszámoló 
szintő elıadások egész 
sora jelezte mőködését. 
Tevékenységének  
kimagasló eseményei 
voltak a továbbképzı 
vándorgyőlések is. 
Itt említem meg, hogy a 
klub munkájából me-
gyénk aranyjelvényesei 
is kivették részüket. Már 
röviddel a megalakulást 
követıen, 1979. szep-
tember 21-23. között a 
Csanyik-völgyben került 
sor az aranyjelvényes 
túravezetık klubjának 
elsı vándorgyőlésére 
és találkozójára, melyet 
Lendeczky László irá-
nyítása mellett Ferenczi 
Lajos, Peske István, 
Valkányi Jenı, Szeghy 
Béla, Ivák József, 
Kerényi József, Repei 
Zoltán és más túraveze-
tık közremőködésével 
sikerrel rendeztek meg 
és adtak példát az ilyen 
események rendezésé-
re. 
A harminc éves évfor-
duló alkalmából ez év 
novemberének végén 
Horváth Zoltán klubel-
nök vezetésével emlék-
ülésre került sor. Az 
ünnepi program során 
az ország minden ré-
szébıl érkezett mintegy 
60 aranyjelvényes túra-
vezetı az MTSz tiszte-
letbeli elnöke, Thuróczy 
Lajos ünnepi köszöntı-

jét és a Mi lesz velünk? 
kérdés körüli gondolata-
it hallgathatta. Ezt köve-
tıen Duró Imre az 
MTSz Központ igazga-
tója ismertette a szö-
vetség jelenlegi helyze-
tét és az új fejlıdési 
irány feladatait. Egy új 
klubtagunk bemutatko-
zása után Dr Lıriczi 
Géza kedves visszaem-
lékezı szavai hangzot-
tak el. Ezután a megje-
lentek hozzászólásai, 
észrevételei, javaslatai 
és olykor keményebb, 
de jogos kritikai meg-
jegyzései következtek 
az elnökség felé. A klub 
felelevenítette a régi 
idık klubhangulatát, 
amikor Csáji László 
Koppány fiatal néprajz-
kutató és expedíció ve-
zetı Belsı-Ázsiai élmé-
nyeirıl hallgatott meg 
egy érdekfeszítı kiselı-
adást. Az ünnepi közös 
étkezést megelızıen 
került kiosztásra a klub 
jubileumi évkönyve. Az 
ezt követı baráti be-
szélgetés kellemes 
hangulata zárta az 
aranyjelvényes túrave-
zetık harminc éves ta-
lálkozóját, melyben 
egyetértett mindenki 
Cselényi Vilmos ügyve-
zetı elnök korábbi gon-
dolataival, mely szerint 
„a klub tagsága és elı-
deik azok, akik a külön-
féle természetbarát 
szervezetekben, vidé-
ken és Budapesten a 
legnehezebb idıkben is 
életben tartották a moz-
galmat, képezték az 
örök folyamatosságot. S 
akár tetszik egyesek-
nek, akár nem, még so-
kan élnek és minden 
nap emlékeztetnek lé-
tükkel a dicsı múltra.”   

 
Garadnay Sándor 
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Turistának… 
 Amerre jártál, s mindaz mit láttál 
 és emlékképpen agyadba zártál  
 a nagyvilágból – mind a Tied! 
 Elvehetetlen szellemi kincs,  
 melyhez hasonló gazdagság nincs!   



 
 

Északi tájakonÉszaki tájakonÉszaki tájakonÉszaki tájakon/Kisfürkész/Kisfürkész/Kisfürkész/Kisfürkész    
 

A tövisszúró gébics 

 a verébnél valamivel nagyobb madár, vaskos, a 
végén kampós csırrel. A kiszínezett hímet hamu-
szürke fejtetıje, a szemén áthúzódó széles fekete 
csík és gesztenyebarna háta jellemzik. Torka fe-
hér, oldalain rózsás árnyalat látszik.  

A tövisszúró gébics hazánkban még viszonylag 
gyakori, galagonyával, vadrózsával benıtt domb-
oldalakon, bokorsorban, folyóárterek szegélyein, 
öreg temetıkben találkozhatunk vele. Jellegzetes 
vártamadár, mindig valamilyen kiemelkedı ponton 
üldögél, könnyő észrevenni. 

Késın, csak április utolsó, május elsı napjaiban 
érkezik Afrika felıl, ebben az idıszakban lehet hal-
lani az udvarló hímek viszonylag halk, de rendkívül 
sok utánzást tartalmazó énekét.  

A párok évente egyszer, májusban költenek, de az 
elpusztult fészekaljat pótolják. A fészket a tojó ala-
csonyan, többnyire tüskés bokorban, 4-6 nap alatt 
építi. Az 5-7 tojáson egyedül kotlik, de idırıl-idıre 
elhagyja a fészket, hogy eleséget keressen. Néha 
párja is eteti. A fiókák 14-16 nap alatt kelnek ki, és 
ugyanennyi idı alatt el is hagyják a fészket. Mind-
két szülı eteti ıket.  

A tövisszúró gébics tápláléka fıként rovarokból áll, 
de néha apró gerinceseket is fog. Zsákmányát 
gyakran tövisre tőzi. İszi vonulása augusztusban 
indul, elıször az öreg madarak repülnek dél felé, 
fiatalokkal még néha október elején is találkozha-
tunk.  

Gyakorlati védelmét elsısorban élıhelyének bizto-
sítása, a bokrosok, bokorsávok védelme és telepí-
tése jelenti.  

 
Hogyan is írtak err ıl régebben ????  

 

A tövisszúró gébics 
 

Egyéb neve: vasfejő, vasfejő gábor, vasfejő gaborján, vasgaborján, nagyfejő gábor, törökveréb, csettegetı, 
koszorús gébics. (Lanius collurio L..) 

 
Leirás. Csak pacsirta nagyságú, de egész formá-
ja és szinezete, még inkább élete szerint igazi gé-
bics. Fejebúbja, tarkója szép szürke, dolmánya vö-
rösbarna: összetett szárnyán 
semmi tükörfolt sem látszik. 
Hasafele rózsaszinő, begye fehér; 
a szemen át a fül felé széles, 
fekete pászta. A fark középsı tollai 
rozsdabarnák, a szélsık tövükön 
fehérek. A tojóka melle halavány, 
hullámos rovott csíkokkal. Orra 
kampóska, a felsı káva fogszerő 
kimetszéssel. Fészke leginkább 
bokrokban áll, fészekalja öt-hét 
tojás, világos földön finom, söté-
tes foltozattal, mely hol a tom-
pább, hol a hegyesebb végen 
koszorúformára is tömörül.  
Élete módja. A tövisszúró gé-
bics leginkább az erdıszélek- és 
utmenti bokrosokat, ezek között 
kivált a galagonyásokat és köké-
nyeseket szereti; de beveszi ma-
gát a kertekbe is. Többet öl, mint 
a mennyit elkölthet és ezért a fölös 
prédát tövisekre szurkálja, in- kább «karóba 
húzza», hogy késıbb a mikor ismét megéhezik és 
friss préda szerzésére nem igen kedvezı az idı, a 
felpeczkelt fölösleghez fordúlhasson. Igy kerül a 
tövisre a tücsök, a kabócza, cserebogár, de - fáj-
dalom! - a fészekbıl rabolt madárporonty is. Mint-
hogy pedig a tövisszúró gébics tartja a kerületét, 
bizony kirabolja minden kis madárnak a fészkét.  

Igy ki kell mondani reá a kertekben a szentencziát, 
hogy bizony ezt a csettegetı farkcsóválót 

ki kell irtani. Legelık szélén álló 
bokrosokban 

inkább közöm-
bös madár, mert 

ott még az egérbe 
is belevághatja 

csıröcskéjét: de 
kertben káros, mert 

kiöli a legkedvesebb 
és leghasznosabb 

szárnyasokat: a 
poszátákat és hasonlókat. 

Különben vándormadár, 
mely elég korán indúl ıszkor 
és csak Szentgyörgy táján 
vetıdik vissza hozzánk. Kitünı 
utánzó énekes, ki eltanúlja még 
a fülemüle dalát is s evvel 

megtéveszti az embert és a madarat. 
 
Így változik a világ A tövisszúró gébics 2006-
ban az év madara volt.  A Magyar Madártani 
Egyesület minden évben megválasztja az év 
madarát. 2006-ban a tövisszúró gébicsre esett 
a választásuk (nem tudni, közönségszavazatok, 
társadalmi munkásság vagy egyszer ő sorsolás 
alapján), amely hazánkban nagy számban él, ál-
lománya stabil, ezzel szemben európai el ıfor-
dulása - állítólag - vészesen csökken. 
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Sokan ismerjük a mondást kétféle 
ember van : a normális és a turista. 
A turisták között is van azonban 
egy csoport amely még a turistánál 
is túristább !!!!!!! İ a túraversenyz ı 
 

 

A Borsodi csapatok eredményei 
 

KATEGÓRIA HELYEZÉS MEGNEVÉZÉS 
 

BAKANCSOS ATOM KUPA 2009.03.21.  
A36 3. Valami Tisza (Tóth Éva,Szalai Zita, Bartók A drien) 

A60/70 5. MVSC Öregek(Edelényi Csaba,Csarnai Béláné, Bartók J ulianna, 
Fucker Anita ) 

A60/70 13. Szıke Tisza (Vincze István,Jenei Sándorné,Bánrévei Tam ás) 
EC 9. Nokedli ( Szabó Borka, Szabó András, Szabó Be nce,Szabó Zoltán) 

 
Mirıl ismerszik meg hogy jön a tavasz ?  
 

Normál esetben a természet felébred téli álmából , a fák 
kizöldülnek, a virágok kidugják a fejüket ,a madarak 
hangicsálnak…. a versenyzıknél belép még egy ténye-
zı : megkezdıdik a versenyszezon . A versenyzı is fel-
ébred „téli álmából”. Nem töltötte ugyan tétlenül a telet 
sem , a túrázás télen is szép ( na meg bulik is vannak) , 
de a verseny az egész más dolog . Versenyezni 

muszáj !!!!!  
 

A  2009. évi OB elsı versenye ráadásul egy igen ran-
gos esemény : A Bakancsos Atom Kupa . Évek óta ma-
gas színvonalon teszik itt próbára a versenyzık fizikai, 
szellemi és lelki erejét. Megyünk tehát még akkor is ha 
az ügy érdekében az ország másik végébe kell zarán-
dokolni. Az idén három év „baranyai szomszédolás” 
után ismét Tolna megye (jelesül Bátaápáti ) adott ott-
hont a versenynek. Lelkes borsodi különítményünk  
négy részletben jutott el a szekszárdi szállásra. Ki ko-
csival , ki busszal, ki vonattal. Este összeültünk egy kis 
anekdótozásra , de a fáradtság és az elıizgalmak ha-
mar az ágyba tereltek bennünket .Másnap aztán irány 
Bátaapáti . A túraversenyzık társadalma az egy nagy 
csapat . Máskor is örülünk egymásnak , na de amikor 
hosszú idı után összeterelıdik  a társaság , meghatvá-
nyozódik az örömködés. Kézfogások, nyakbaborulások 
, puszik özöne. Bár sok idı nincs mert már is vár a TE-
REP . Az elızetes szerint mély és meredek falú völ-
gyekkel szeldelt , továbbá méretes akáctüskékkel tarkí-
tott ,de a nap süt az erı buzog. Indulunk. Az én csapa-
tom az MVSC Öregek az A 60/70-es kategóriában , 
amely ki hinné (?) a legnépesebb kategória. Emlék-
szem még a régi idıkre amikor az A50-es kategória volt 
a senior .… manapság már ık is ifjoncok közé tartoz-
nak. Bár itt senki nem öregszik csak a korhatárok tolód-
nak …. Igaz nem lehet panasz az ifjúságra sem. Akad-
nak itt aprócskák is, az egyik kis borsodi is négy éves 
…. az energiáját egy felnıtt is megirigyelhetné .  
 

Már kezdıdik is a verseny. Kis csapatunkat kiőzik az 
ismeretlenbe .Nincs sok ok az ijedelemre ,megkapjuk a 
térképet , irány a szerkesztés. A szintkülönbség nem 
sok , a feladatok barátságosak a nap süt ( bár igen fúj a 
szél) . Indulunk… 
 

TR-TC könnyő pont, hoppá le kell venni (!). 1.pont szá-
razárok vége a jelleghatár szélén , nem a patakban való 
lábmosást választjuk , öregesen kerülünk egyet , fel a 

kaptatón. A  2.pont szárazárkok vége, metszıdés kez-
dete. Semmi gond, fiatalosan megyünk tovább.  3. pont  
megint egy metszıdés . Errefelé kicsit sok van az ilyen 
fajtából. Emelkedı, emelkedı,  Jı a szerkesztett pont. 
Vagyis hogy jönnek, vagy hat darab . Kupak tanács el-
lenırzés . döntés ( mint késıbb kiderült helyes volt) . 5. 
pont . Fenn a domboldalban .. kétfelé oszlunk a lustik 
alul az úton a derékhad fent a magasban., a 6. pontban 
is. 7.pont  fő, fa, virág, kerítés … minden ami szem-
szájnak ingere. Legyen a kerítés ! És lın. 8. pont pihe-
nıhely, Helyre kis szaletli …régi ismerısök a pontırök , 
élénk beszélgetés, kalória bevitel, ásvány víz …ráérünk 
sietésben vagyunk .A 9.pont metszıdés ( micsoda vé-
letlen)  felkapaszkodunk három bója hm…. milyen 
gyorsan szaporodnak ? Irány tovább az irányféső elejé-
re. Pont nyugat az  270 fok, 50 méter után a ritkított (ez 
jó ötlet volt) akácosban már látható a bójasor. Pontosí-
tás, ami látok attól kicsit jobbra lesz a keresett. 
Szintvonal követés következik. Imádom !!!! Kezdete 
megvan, aztán megyünk és megyünk . Elsı bója a liba-
sorban, úttól 10 méterre. A többinél már csak egy van. 
Itt keletkezik némi tanácstalanság. Belezavar a kiírás 
szövege , némi idıvesztés után belehúzunk. A 
13.pontnál jól elhelyezett álbója következett. Levet-
tük.14.pont. Itt is párosával vannak a bóják. Már én már 
kit válasszak ? Nem jött be !!!!!! 
Távolságmérés a szokott   formában,, Némi tanácsko-
zás szinte fullra megyünk ! (1 hibapont) . Iránymérés . 
Idımérı, de az idı sürget már indulunk is tovább Végül 
egy formás rókavár és még két pont egy technikás sza-
kaszon . Aztán egy  széles, napsütéses völgy, és jı TC.  
 

A célban finom forralt bor kiegészítı teával vagy fordít-
va. Ki hogy szereti. Hagyományosan finom 
zsíroskenyér. Rövid beszélgetés a túratársakkal , (de 
ugye jöttök a Rezétre ? ( Hát persze hogy megyünk !) .  
 

De sajnos minden jónak vége szakad egyszer . Indulni  
kell haza keresztül a fél országon. Bátaszék-Sárbogárd-
Budapest-Miskolc. Este már otthon pihentetem az izom-
lázamat, és hihetetlennek tőnik, hogy délelıtt még va-
lahol a szekszárdi dombokon nyargalásztam. Két hét 
múlva aztán újra ..ezúttal Kunfehértó , aztán újra és újra 
mert versenyezni muszáj.  

 
Bartók Julianna (versenyzı) 
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S z á m o l j o n  a  s z a v a k k a l ! 
 

Töltse ki a táblázat A és B oszlopát  a meghatározá sok alapján 
a számozás szerint. Végezze el a kivonást úgy, hogy  áthúzza a 
szópárok azonos bet őit. (Pl. kelepel-pele=kel). A maradék há-
rom bet őt a C oszlopba beírva, majd folyamatosan összeol-
vasva egy bölcs mondás válik olvashatóvá. 

A        B     C 
 

1.         -     =    

2.         -     =    

3.         -     =    

4.         -     =    

5.         -     =    

6.         -     =    

7.         -     =    

8.         -     =    

9.         -     =    

10.         -     =    

11.         -     =    

12.         -     =    

13.         -     =    

A  oszlop  
1. Legendás hírő ügetılovunk. 
2. Állatot vízzel ellát. 3. Test 
nélküli, képzelt lény. 4. Mozart 
egyik személyneve. 5. Hozzá-
nyom. 6. Csak kissé meleg. 7. 
Rovarok módosult szájszerve. 
8. Erıtlen állapotban levı. 9. 
Bizonyos fokig. 10. 
Használhatatlanná teszik. 11. 
Sok népdalt ismerı emberek. 
12. Fehér vagy sárga virágú 
illatos kerti virág. 13. Italt 
egyet-egyet kortyolgatva fo-
gyaszt.     
B.oszlop 
1. A vegyjele Zn. 2. Gödöllıi 
Agrártudományi Egyetem, rö-
viden. 3. ... am See, osztrák 
városka. 4. Ugyanaz, angolul 
(SAME). 5. Rangos, elıkelı. 6. 
Település Miskolc közelében. 
7. Neves filmrendezınk 
(Ferenc). 8. Balti ország lakója. 
9. Nem kell több. 10. Vízelve-
zetı. 11. A talkedli is ez. 12. 
Egyfajta köret. 13. Való. 

 
Mezey László

 

 
Teljesítménytúra 

 

Sakk verseny 
 

2009. február 7-én A B.-A.-Z. Megyei Természetjá-
ró Szövetség körmérkızéses sakkversenyt rende-
zett sakkozni szeretı turisták részére. A cél a - a jó 
játék és szórakozás mellett - a hagyományterem-
tés is volt. 

HELYEZÉSEK 

1. Czina Tivadar   6 pont 

2. Kulcsár János   5 pont 

3. Borka Kornél  4 pont 

4. Varmuzsa Rezsı 3 pont 

5. Zsemba József  2 pont 

6. Bredács László  1 pont 

7. Szőcs József  0 pont 
 

 
 
HELYESBÍTÉS : El ızı, 2009. február havi számunkban az aranyjelvényesek  között elírtuk Sz őcs József 
nevét ! A tévesztésért elnézést kérünk.  
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BARTÓK JULIANNA 

CZINA TIVADAR 
 

  

SULYOK EMESE 
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CSARNAI BÉLÁNÉ 
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2009.02.14. BARCIKA TELJESÍTMÉNYTÚRA 
 

  

 

2009.02.21. KOCSONYA FESZTIVÁL 

 

2009.02.07. FARSANGI BÁL 
 

  

 

2009.02.07.SAKKVESENY 

 
2009.02.21. BAKANCSOS BÁL ÉS VETÉLKED İ 

 

  

 

2009.03.08. HTE SZAKOSZTÁLYI TÚRA  
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A BORSOD–ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG LAPJA 

Kiadja B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. 
Telefon: 46/504-778, ügyelet : kedd 16-19 óra. 

Honlap :www.eszaktura.hu, E-mail : hegyitura@eszaktura.hu 
Készítık : Bartók Julianna, Bernáth Marietta Felelıs kiadó : Balkányi Ferenc 

A kiadvány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a 
Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg 

Készült 500 példányban   
 

KISKUN MAGDOLNA 

ÉVADNYITÓ TÚRA 


