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Rendkívüli közgyőlés 

 
Rendkívüli közgyőlést tartott 2010. március 2-án a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség, 

melyre azt követıen került sor, hogy idén januárban a szervezet elnöksége úgy gondolta, hogy megérett a 
helyzet a változtatásra. 
A végsı döntést természetesen az Alapszabály szerint a Szövetséghez csatlakozott 20 tagszervezet köz-
győlésen megjelent 16 képviselıje, az elnökség tagjai, a Fegyelmi bizottság, valamint a Számvizsgáló bi-
zottság képviselıi közösen hozták meg.  
A küldöttek határozata alapján megüresedett az elnöki tisztség, melynek betöltésére ezt követıen új elnök 
választásáról döntöttek a szavazatra jogosultak. A választók egyhangú határozathozatallal választották meg 

Zárdai Istvánt a B.-A.-Z. Megyei Szövetség új elnökévé. Nem történt változás a fıtitkári poszton, melyet 

továbbra is Bernáth Marietta tölt be. A közgyőlésen egy új elnökségi tag megválasztására is sor került. A 

meglévı elnökségi tagok - Balkányi Ferenc, Gyurák József, Hegedős Csaba, Makár Richárd – 

közé a közgyőlés résztvevıi Kerekesné Szőcs Katalint választották még be. 

Sok sikert kívánunk munkájukhoz! 

 

Új elnök a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség élén 

 

A következıkben Bernát Marietta riport-

ját olvashatjátok az új elnökkel Zárdai 

Istvánnal  

► Kedves István, engedd meg kérlek, hogy la-
punk olvasói nevében is elsıként gratuláljak a B.-
A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnökévé 
történı megválasztásodhoz. Több ezer természet-
járó ismer és elismer Téged, többek között ennek 
is köszönhetı, hogy a mostani közgyőlésen egy-
hangúlag választottak meg a küldöttek az elnöki 
poszt betöltésére. Ettıl függetlenül szeretnénk, ha 
közelebbrıl is bemutathatnánk azoknak, akik eset-
leg csak most kezdenek ismerkedni a szervezett 
természetjárás örömeivel. Hogyan emlékszel visz-
sza a kezdeti „természetjáró” lépéseidre?  

► 1973-ban születtem Kazincbarcikán, most is itt 
élek. A természetjárással általános iskola alsó ta-
gozatában találkoztam elıször, amikor rajztaná-
runk havonta többször is elvitt bennünket túrázni a 
Bükkbe. Kedvelt úti célunk a régi bánkúti turistaház 
volt, az ellenállhatatlan brassói aprópecsenyéjével. 
Ez a folyamat a középiskolákban sem szakadt 
meg. Elıbb a 105.-ös Szakmunkásképzı diák-
sportkörében, majd a Zalka Máté Gépipari SzKI 
diáksportkörében folytatódott, egy kicsit mellékvá-
gányra terelıdve a volt MHSz hajómodellezı klub-
jával. 

► Gyermekkorod rendszeres túrázásainak kö-
szönhetıen melyek voltak a szervezett természet-
járóvá való válásod során szerzett elsı élményeid?  

 

 

► A kazincbarcikai természetjárásba 1993-ban 
kapcsolódtam be. Ekkor lettem egyesületi tag. A 
kezdetektıl fogva vonzottak a hosszabb távú telje-
sítménytúrák, majd az Országos Kéktúra teljesíté-
sére koncentráltam, amit 1995-1997 között jártam 
végig, közben sok más túramozgalmat is teljesítve. 
1997-ben elvégeztem a bronzjelvényes túravezetıi 
tanfolyamot, majd 2002.-ben az ezüstjelvényest is. 
Közben 1998-ban pedig a kerékpárost. 

► Amit eddig elmondtál Magadról, már önmagá-
ban is elismerésre méltó. Tudom, hogy a tájékozó-
dási versenyzés iránt is vonzódsz. Hogyan kerültél 
ezzel közelebbi kapcsolatba? 
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► 1998-ban csöppentem bele a tájékozódási tú-
raversenyzésbe, amit rögtön siker koronázott. Az 
egyesületünk fiatal csapata 1998-ban megnyerte 
az Országos csapatbajnokságot „A” felsıfokú ka-
tegóriában, míg az egyéni bajnokságban nappali 
kategóriában második, éjszakaiban elsı helyet 
szereztem. 1998-tól vagyok MTSz versenybíró, 
kezdetben másod-, majd elsı osztályú szinten.    
►  Most már kezdelek irigyelni és itt még mindig 
nincs vége. Sokan tudjuk, hogy nemcsak aktív 
versenyzıi résztvevıje voltál és vagy a különbözı 
tájékozódási versenyeknek és teljesítménytúrák-
nak, hanem megszerzett tudásodnak köszönhetı-
en több verseny megszervezését is Magad mögött 
tudhatod, mialatt természetesen másfelé is túrázol. 

► 1994-tıl aktív rendezıje vagyok a BARCIKA 
teljesítménytúráknak, 2002-tıl pedig fırendezıje. 
Ugyanígy 1993-tól segítıje a volt ISOBAU-
Borsodchem éjszakai túraversenyeknek, majd 
2003-tól fırendezıje az AGROPARK éjszakai ver-
senyeknek. 

Eközben egyre többet foglalkoztatott a magas he-
gyek világa is, elsısorban Szlovákia és Erdély he-
gyei. Az Erdélyi Kárpát Egyesület vándortáborain 
1999-tıl veszek részt. Az utóbbi években pedig a 
Megyei Szövetség magashegyi szakág vezetıje-
ként is tevékenykedek. 2005-ben sikeresen elvé-
geztem az alapfokú sziklamászó tanfolyamot, va-
lamint 2006-ban a téli magashegyi hegymászó tan-
folyamot is. 

► Valóban csúcs ez a teljesítmény, és ha még 
hozzávesszük, hogy az egyesületedben sem tét-
lenkedsz!  

► A KTE elnöki posztjára 2001. év végén válasz-
tottak meg, amit azóta is betöltök. Emellett tagja 
vagyok még a Czárán Gyula Alapítványnak, a Ma-
gyarországi Kárpát Egyesületnek, a Teljesítmény-
túrázók Társaságának, a Magyar Hegymászó Ok-
tatók Egyesületének, a Magyar Hegy- és Sportmá-
szó Szövetségnek, valamint az Osztrák Alpin Szö-
vetségnek. 

► Eddigi életpályádat megismerve Te egy igazi 
megszállott természetrajongó ember vagy, legyen 
szó akár magáról a természetjárásról, akár az érte 
való tenni akarásodról. Teljesen természetes, hogy 
teljesítményed több alkalommal is elismerésre ke-
rült. 

► 2001-ben lettem kiváló természetjáró, amely 
szintet másodszor 2006-ban, és harmadszor 2009-
ben is teljesítettem. 2001-ben és 2004-ben kitün-
tettek a „B.-A.-Z. megye legeredményesebb ter-
mészetjárója címmel. 2004-ben „Kazincbarcika vá-

ros és vonzáskörzete szabadidısportjáért” emlék-
plakettel jutalmaztak, ami városunk legmagasabb 
sportkitüntetése, valamint a „B.-A.-Z. Megye Ter-
mészetjárásáért” emlékplakettel is a megye részé-
rıl. Ebben az évben volt az egyesületünk is 50 
éves. Ugyanebben az évben a megyei pontver-
seny egyéni kategóriájában is elsı helyezéssel 
végeztem, míg az egyesületünk is elsı lett. 

►  Meddig lehet ezt még fokozni? A B.-A.-Z. Me-
gyei Természetjáró Szövetség elnökévé való vá-
lasztásod elıtt közel két éve kerültél be a Magyar 
Természetbarát Szövetség központi elnökségébe 
is, mint elnökségi tag. Marad egyáltalán idıd emel-
lett még túrázni? 

►  Mostanában inkább magashegyi túrákon lehet 
velem találkozni. Az elmúlt években Európa több 
3-4000 méteres hegycsúcsán is jártunk, kedven-
cem a Grossglockner, de a tavalyi évben a 
Marmolada, a Grossvenediger és a Mont Blanc 
csúcsán is álltunk csapatunkkal. 

► Tudjuk, hogy az Egyesületeteket bízta meg a 
Magyar Természetbarát Szövetség az idei Gyalog-
túrázók Találkozójának megszervezésével, s emel-
lett elvállaltad a Megyei Szövetség elnöki tisztsé-
gének betöltésére szóló felkérést is. Honnan van 
mindehhez energiád és kitartásod? Kik azok, akik 
munkádban segítenek, illetve a családod részérıl 
is nagyfokú támogatottságban kell részesülj ennyi 
feladat elvégzéséhez. 

► Hát ehhez tényleg sok energia és kitartás kell, 
de sokat segítenek ebben az egyesületünk aktív 
kis magjához tartozó tagjai, és természetesen a 
párom is segít mindenben, bár év elejétıl gyerme-
künk nevelésével is foglalkozni kell mindkettınk-
nek, ami egy külön feladatnak számít. 

► S végül faggathatlak a Megyei Természetjáró 
Szövetséggel kapcsolatos fejlesztési elképzelése-
idrıl is? Milyen célkitőzéseket szeretnél ezen a te-
rületen megvalósítani? 

► A Szövetségnél most elsıdlegesen a szakbi-
zottságok ismételt újraindítását kell megcélozni, 
valamint újra az egységes szervezetre kell kon-
centrálni, ahol mindenki ott segít egymásnak, 
amely területen érti a munkáját, hiszen sok jó 
szakemberünk van. Ezek után pedig jöhetnek a 
fejlesztések, de ehhez még idı kell. 

► Sok sikert kívánok további terveid megvalósítá-
sához és számos szervezett természetjáró segít-
ségét, akiknek példaként állva magaddal tudod ra-
gadni ıket a természetjárás megannyi feladatának 
elvégzéséhez. Köszönöm, hogy beszélgethettünk. 

►  Én is köszönöm. 

Bernáth Marietta 
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Megújul a szövetség honlapja 
 

Lapunk hasábjain keresztül is szeretnénk köszönetet mondani az elmúlt évek-

ben nyújtott lelkiismeretes munkájáért Czina Tivadarnak, a Vasutas 

Természetjárók Bükki Egyesülete-MVSC természetjáró tagjának. A B.-A.-Z. 
Megyei Természetjáró Szövetség honlapját rendszeresen látogatók is 
megtapasztalhatták Tivadar honlap újító és fejlesztı tevékenységét, melynek 
köszönhetıen négy évvel ezelıtt színesebbé és érdekesebbé vált 
szervezetünk elektronikus arculata. A Szövetség megalakulása óta immáron a 
negyedik honlap fejlesztési változat volt az İ általa szerkesztett oldal, mely a 
korábbi idıszakban megszokottakhoz képest minıségi ugrást jelentett a Szövetség és tagszervezeteinek hí-
rei, egyéb fontos természetjárással kapcsolatos információk iránt érdeklıdık számára.  
Sajnos munkahelyi és egyéb elfoglaltságai miatt 2010. március elejétıl már nem tudja vállalni a feladatokat, 
így természetszerőleg következett be egy korszak lezárása. 
KÖSZÖNJÜK TIVADARNAK, HOGY AZ ELMÚLT ÉVEKBEN NYÚJTOTT LELKIISMERETES MUNKAVÉG-
ZÉSÉVEL ÉS SEGÍTİKÉSZSÉGÉVEL HOZZÁJÁRULT A B.-A.-Z. MEGYEI TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVET-
SÉG ISMERTSÉGÉNEK ÉS ELISMERTSÉGÉNEK TOVÁBBI ERİSÍTÉSÉHEZ. 

 
 

Itt ragadjuk meg az alkalmat, hogy bemutathassuk Zattler 

Szabolcsot, a Szövetség tervezett új honlapjának megálmodóját is. A 

honlap megújításával kapcsolatos kihívást felvállaló 27 éves önzetlen fia-
talember jelenleg a Miskolci Egyetemen tanul mérnök-informatikusnak, 
mellette pedig a miskolci Boschban dolgozik gyakornokként. Az erdık, a 
természet szeretete már egészen kicsi korában beléívódott. A Bükk 
közelségébıl fakadóan természetesen ezen terület turistaútjait ismeri és 
járja leginkább, de emellett rendszeresen megfordul a zempléni vidéken, 
a Mátra hegyoldalain. 
A hazai tájakon kívül szívesen keresi fel a Tátra, a Gömör-Szepesi 
érchegység természeti értékeit. 
Eleinte az egyetemi turista szakosztállyal járt rendszeresen túrázni, majd 
egy kisebb csapat kiválásával kezdtek bele nagyobb volumenő túrák szervezésébe. Két évvel ezelıtt nekilá-
tott a geocachinggel való foglalatoskodásnak és belevágott a rendszeres teljesítménytúrázásba is. Ennek 
köszönhetıen lépett be az MVSC Természetjáró Szakosztályába. 
Szabolcs szakmai tudását felajánlva a természetjárás érdekeinek szem elıtt tartásával segíti szervezetünk 
munkáját. Szabolcs jelenleg elvállalta a meglévı honlap mőködtetését és a friss információkkal történı ellá-
tását, s emellett megtette az újító munka kezdeti lépéseit is. Munkájával hamarosan találkozhatunk a Szö-
vetség weblapjának elérhetıségén.  
Addig is kérjük tagszervezeteinket, hogy fontosnak vélt eseményeikrıl, rendezvényeikrıl a szükséges do-
kumentációkat mindannyian megküldeni szíveskedjetek, hogy valamennyi természetjáró számára teljes körő 
információforrást biztosíthassunk a www.eszaktura.hu honlapunkon. 

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége 

 

AZ ÖN 1 %-áért 
MI VALÓBAN BEVISSZÜK AZ ERD İBE! 

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség az elmúlt évben felajánlott 1 % támogatásokból 104 km hosszúsá-
gú turistaútvonal jelzésfestését újította fel megyénkben. 

Ha Ön is kedveli a természetet és szeret túrázni, köszönettel fogadjuk 
személyi jövedelemadója 1 %-át! 

Adószámunk: 1 8 4 0 0 8 9 0 - 1 - 0 5 
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Népek tavasza 

 
1848. tavasza, a népek tavasza, hiszen Anglia és a cári Oroszország kivételével forradalmi 

hullám söpört végig egész Európán. A párizsi földindulás híre március 1-én érkezett 
Pozsonyba, ahol Kossuth az alsótábla ülésén fölirati javaslatában követelte a kötelezı 

örökváltságot, a közteherviselést és a Habsburg Monarchia valamennyi népe számára az 
alkotmányosságot. Az udvar az országgyőlés föloszlatását mérlegelte, de a március 13-án 
kitört bécsi forradalom új helyzetet teremtett. Március 14-én Kossuth indítványára, a 12 pont-
tal összecsengı továbbfejlesztett javaslatot - Batthyány miniszterelnöki kinevezése, és a 

nádori jogkör visszaállítása - a fırendek elfogadták, melyet másnap reggel fényes küldöttség 
vitt fel Bécsbe. A bécsi forradalom híre Pesten is meggyorsította az eseményeket. A "márciusi ifjak", Petıfi 
Sándor, Vidats János, Vasvári Pál, Irinyi József, Jókai Mór félresöpörtek minden óvatoskodást, és elhatároz-
ták, hogy a követeléseknek másnap utcai tüntetéssel adnak hangot. 1848. március 15-én reggel a forradalmi 
vezérkör összegyőlt Jókainál, majd innen a Pilvax kávéházba mentek. A forradalmi csarnokból kilépve legfel-

jebb tizenöten voltak. Végigjárták az oktatási intézményeket, ahol szónoklatokat tartottak. A diákok csatla-
koztak hozzájuk. Néhány óra múlva Pest utcáin soha nem látott, húszezres tömeg hömpölygött végig. Ezt 
követıen a Landerer-Heckenast nyomdához mentek Lefoglalták a nyomdát, kinyomtatták a 12 pontot és a 
Talpra magyar!-t. Délután a Nemzeti Múzeumhoz vonultak, ahova megérkeztek Pest vármegye reformköve-
tei is. Nyáry Pálék felajánlották az összefogást. Felkeresték a helytartótanácsot, hogy elfogadtassák a 12 
pontot. Nyáry Pál tárgyalt velük. Ezután Budára vonultak, ahol a helytartótanács közremőködésével kisza-

badult börtönébıl Táncsics Mihály is. Történelmi érdekesség, hogy a Nemzeti Színház aznap este ünnepi 
elıadásként Katona József drámáját, a Bánk bánt tőzte mősorára. Jókai, hogy Táncsics távolmaradását be-
jelentse, a színpadra lépett, mire a Gertrúd királynıt játszó Laborfalvi Róza ekkor magához ölelte az ifjú for-
radalmárt. Ez a cselekedete még inkább fokozta a nemzeti érzelmeket, hiszen jelzés értékő volt: a jelen és a 
múlt kibékülése, egymásra találása. A magyarországi és az itáliai események hatására Bécs végül enged-

ményekre kényszerült. 
Az uralkodó, V. Ferdinánd, április 11-én szentesítette a törvényeket, Batthyány Lajos pedig megalakíthatta 
nagykoalíciós kormányát. 1848 tavasza egy hosszú átalakulási folyamatot zárt le: a polgári átalakulásét. Eh-

hez kellettek a felvilágosodás eszméi, a reform-
kori országgyőlések szenvedélyes vitái, a "márci-
usi ifjak" bátor fellépése, az európai események 

kedvezı alakulásai, Széchenyi gyakorlati kezde-
ményezései és alkotásai, valamint Kossuth el-
szántsága. 1848. március 15. a magyarság éle-
tében egy olyan nap volt, amely bebizonyította, 
hogy a nemzet képes összefogni, hiszen 1849 

októberéig egy olyan társadalmi összefogás jött 
létre Magyarországon, amire sem elıtte, sem az 
elkövetkezı idıszakban nem volt példa.     
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Együtt a népek „tavaszán” 
 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére minden év március 15-én 
megrendezésre kerülı Népek Tavasza Teljesítménytúra rendezıi gárdája idén 13. 
alkalommal fogadta az ünnepi megemlékezés eme sajátos formáját választó 
természetjárókat. 

A korábbi évekhez hasonlóan idén is nagy népszerőségnek örvendett teljesít-

ménytúránk. Az idıjárás olykor meglehetısen szeszélyes volt, ennek ellenére 1.562 

résztvevı indult el a Bükk-hegység változatos vidékének bejárására A 10 km-es távon 351-en, a 15 

km-en 891-en, a 30 km-es távon 293-an, míg a futva teljesíthetı 42 km-es etapon 27-en 

álltak rajthoz. 

Az összlétszámból 643 gyerek a B.-A.-Z. Megyei Diáksport Tanács szervezésének köszönhetıen vehetett 
részt a teljesítménytúra 10 és 15 km-es szakaszain. 
A XIII. Népek Tavasza Teljesítménytúra idén a Cartographia Kupa 
túramozgalom (információk: www.cartographia.hu/kiiras/) részét is 
képezte, így támogatónk jóvoltából a célba érkezett résztvevık 20 
%-os vásárlási kedvezményre jogosító bónt, továbbá a Turista 
Magazin és a HTM egy-egy példányát is átvehették a megszokott emléklap és kitőzı díjazás mellett. Termé-
szetesen nem maradhatott el a megérdemelt hagymás zsíros kenyér és citromos tea sem, mellyel a túrán 
megfáradt teljesítıket várta a rendezıség nagyszámú, lelkes csapata, kiknek tagjai sok szeretettel várnak 
mindenkit 2011-ben a XIV. Népek Tavaszán is. 
 

 

KÖSZÖNET 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség ezúton mond köszönetet a XIII. Népek Tavasza 
Teljesítménytúráján indulók részvételéért. 
Reméljük, hogy az idén a Cartographia Kupa túramozgalom részét is képezı rendezvényünk elnyerte tet-
szésüket és mindenkinek sikerült tartalmas kikapcsolódást biztosítanunk. 
Ezúton szeretnénk megköszönni Partnereinknek teljesítménytúránk lebonyolításában nyújtott segítségét. 
Így: 

• a B.-A.-Z. Megyei Diák Sport Tanács közrem őködését , hogy lehetıvé tették közel 700 általános 
és középiskolás számára a versenyünkön való részvételt. 

• a Cartographia Kft. támogatását , továbbá koordinátorának – a Tipográfia Testedz ı Egyesület-
nek segítségét . 

• a Bükki Nemzeti Parknak  a helyszín rendelkezésünkre bocsátását, 
• az MVK Zrt.-nek a  rásegítı buszjáratokkal történı közremőködését. 

Rendezvényünk sikeréhez természetesen tagszervezeteink több mint száz lelkes természetjár ójának  he-
teken át tartó elıkészítı és végül megvalósító munkája is hozzájárult, melyet szintén köszönünk. 
 

B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 
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Gyalogtúrázók XVII. Országos Találkozója 
 

A találkozó egyben az ÉvVidéke-2010/11 nemzetközi rendezvénysorozat nyi-
tóeseménye is. 
 A rendezvény teljes programfüzete, valamint a jelentkezési lap letölthetı a 
rendezı Kazincbarcikai TE honlapjáról. www.barcikaturista.shp.hu  
A teljes programfüzet az MTSZ honlapjáról tölthetı le. 
http://termeszetbarat.hu/ 
A jelentkezéseket kizárólag 2010. január 15  és március 25 között kérjük 
megküldeni. 
A találkozóra minden természetjárót szeretettel vár a Magyar Természetbarát 
Szövetség és az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság szervezıbizottsága és 
a Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület rendezıgárdája.  

 

A találkozó programja 
 
2010. május 21. péntek 
 
10.00 órától a vendégek fogadása, regisztráció, 
szállás elfoglalása: Aggtelek – Tóvég, 

Információs központ 
Teaudvar 
Kiállítások, bemutatók, mesterek utcája, Tájház, 
Hagyományok-háza 
Aggteleki faluséta  
Jósvafı – vendégek eligazítása: Jósva étterem 
Kiállítások, tájház, hucul istálló, galéria  
Jósvafıi faluséta  
Szögliget – vendégek eligazítása: Holló ven-
dégház   
Tájház, Pista bácsi tájháza 
Szögligeti faluséta 

13.00 Érkezık autóbusza: Miskolc-Tiszai pu. – 
Edelény (Borsodi földvár) – Szendrı (Csáky-
kastély) – Szögliget – Jósvafı – Aggtelek. 
14.30 ZÖLD HATÁR – Tanösvény avatóünnepség, 
Baradla bg. – Domicai bg. 
18.00 A találkozó és a programsorozat ünnepélyes 
megnyitója a Baradla-barlang Hangverseny-
termében.  
Mősor: a Fonó zenekar ünnepi koncertje  
19.30 Tábori vacsora, Aggtelek-Tóvég   
21.00 Tábortőz, ismerkedési est, Aggtelek-Tóvég  
20.00-22.00  Győjtıbusz indul a szállásokra, Agg-
telek-Harangtorony 
 
2010. május 22. szombat 
 
6.00 Csicseri túra – Hajnali madárdalhallgató, 
Szögliget buszforduló  
7.15–7.30 Győjtıbusz a szállásokról  
7.30 Autóbusz a tájékozódási verseny rajtjához, 
Aggtelek-Harangtorony  Teaudvar Aggtelek-Tóvég  
8.00 Autóbuszos túrák indulása, Aggtelek-
Harangtorony Vezetett gyalogtúrák indulása, Agg-
telek-Harangtorony  
8.00-tól Tájismereti verseny rajtja, Aggtelek-Tóvég  
8.00–10.00 ENCIÁN KUPA – tájékozódási csapat-
verseny rajtja, Aggteleki-karszt 
9.00-tól Barlangi túrák: Baradla-bg.,Vörös-tói bg., 
Domicai-bg.   

9.00  Barlangi autóbusz, Aggtelek-Harangtorony - 
Rákóczi-bg. 
10.00–13.00 Játszóház – Természetismereti fog-
lalkozás, Jósvafı-Kúria 
12.00  Barlangi autóbusz, Rákóczi-bg. - Aggtelek  
13.00  Barlangi autóbusz, Aggtelek-Harangtorony - 
Rákóczi-bg. 
16.00  Barlangi autóbusz, Rákóczi-bg. - Aggtelek 
16.00-tól Teaházi diavetítés: Az Aggteleki Nemzeti 
Park természeti kincsei    
16.30  Kulturális mősor: Kodály Z. Alapfokú Mőv. 
Okt. Int. Kazincbarcika, Tóvég színpad 
17.30  Tábori vacsora, Aggtelek-Tóvég  
18.30  Diavetítéses elıadás: A karszt élıvilága, 
Teaudvar elıadó: Aggteleki N. P. Igazgatósága, 
Oktatóközpont munkatársa  
19.00  Aggteleki Amatır Színjátszókör elıadása, 
Tóvég színpad 
19.30  Diavetítéses elıadás: Czárán Gyula biro-
dalma - Az Alsó-körút, Teaudvar  elıadó: Egri Fe-
renc,  Czárán Gyula Alapítvány, Nagyvárad 
20.30  Zenés koncert: Viharmadarak zenekar, Tó-
vég színpad 
20.30  Fények a karszt fölött – csillagászati megfi-
gyelés, Aggtelek-Harangtorony 
20.00–22.00  Győjtıbusz indul a szállásokra, Agg-
telek-Harangtorony 
 
2010. május 23. vasárnap 
 
5.30  Győjtıbusz a teljesítménytúrázók részére a 
szállásokról 
6.00  Csicseri túra – Hajnali madárdalhallgató, 
Aggtelek-Harangtorony 
6.00–7.00 KARSZT-70 és 50 teljesítménytúrák 
rajtja, Aggtelek Baradla-bg. 
7.00-9.00 KARSZT-35, 25 és 15 teljesítménytúrák 
rajtja, Aggtelek Baradla-bg. Teaudvar, Aggtelek-
Tóvég 
7.15–7.30  Győjtıbusz a szállásokról 
8.00  Autóbuszos túrák indulása, Aggtelek-
Harangtorony 
Vezetett gyalogtúrák indulása, Aggtelek-
Harangtorony 
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9.00  Törékeny szépségek, növényritkaságok, túra 
a karszton, Aggtelek-Harangtorony   
9.00-tól Barlangi túrák: Baradla-bg., Vörös-tói bg., 
Domicai-bg.   
9.00  Barlangi autóbusz, Aggtelek-Harangtorony - 
Rákóczi-bg.  
10.00–15.00 Zöld sziget Természetismereti bemu-
tató, Tóvég-ANP sátor 
12.00  Barlangi autóbusz, Rákóczi-bg. - Aggtelek 
13.00  Barlangi autóbusz,  Aggtelek-Harangtorony  
Rákóczi-bg.  
14.00-ig Tájismereti verseny célja, Aggtelek-Tóvég 
16.00 Kulturális mősor helyi (szlovák és magyar) 
fellépıkkel, Tóvégszínpad 
16.00  Barlangi autóbusz, Rákóczi-bg. - Aggtelek 
16.00-tól Teaházi diavetítés: Az Aggteleki Nemzeti 
Park természeti kincsei    
17.30  Tábori vacsora, Aggtelek-Tóvég  
19.00  A találkozó záróünnepsége, díjkiosztó, kul-
turális mősor, Aggtelek-Tóvég színpad 
20.30  Zenés táncmulatság – Vujicsics zenekar, 
Aggtelek-Tóvég 
21.00–22.00  Győjtıbusz indul a szállásokra, Agg-
telek-Harangtorony 
 
2010. május 24. hétfı 
 
7.00  Teaudvar, Aggtelek-Tóvég  
7.30  Hazautazók autóbusza: Aggtelek-
Harangtorony – Jósvafı – Szögliget  – Szalonna 
(Árpád-kori templom) – Boldva (bencés monostor) 
– Miskolc-Tiszai pu. 
9.00-tól Barlangi túrák: Baradla-bg., Vörös-tói bg., 
Rákóczi-bg.  
11.00 óráig a szálláshelyek elhagyása, hazautazás 
12.00 Táborbontás 
 

TOVÁBBI PROGRAMLEHETİSÉGEK 
 

A túrákhoz, programokhoz kiegészítı lehetıség-
ként az Év Vidéke célkitőzéseivel összhangban, a 
résztvevık figyelmébe ajánljuk az alábbi progra-
mokat is: 
Aggteleken , a találkozó központja mellett Teaud-
var t nyitunk a kazincbarcikai IDEÁL Életreform 
Népfıiskola Közhasznú Egyesülete közremőködé-
sével, ahová a nap bármely órájában betérhetünk 
egy frissítıre, diafilmek, elıadások megtekintésére 
vagy csak egyszerően megpihenni. Eközben 
egyesületünk tagjainak fotóin keresztül betekinthe-
tünk egyesületünk életébe  is.  
A Teaház egyik termében Tőzzománc kiállítás  
tekinthetı meg, mely egy fiatal alkotó, az Aggtele-
ken élı tőzzománcos Vattay András munkáiból ke-
rült összeállításra.  
Aggteleken a Harangtorony és a találkozó köz-
pontja közötti szabad területen kereshetjük fel a 
Mesterek utcá ját. Itt a gömöri tájegység, a kör-
nyék lakosainak, mestereinek munkáival, a helyi  

étel- és italspecialitásokkal, valamint más helyi 
termékekkel ismerkedhetünk meg.  Az utcában 
kap helyet több büfésátor és itt készülnek majd a 
tábori vacsora fogásai is.  
Ugyancsak itt kereshetı fel a Zöld sziget-sátor, 
melynél a Nemzeti Park szakembereinek segítsé-
gével természetismereti tudásunkat bıvíthetjük, de 
emlék-, valamint ajándéktárgyakat is vásárolha-
tunk.    
A Harangtorony melletti Petıfi Sándor Mővelıdési 
Ház fotókiállítás nak ad helyet, ahol Molnár Mihály 
gömöri tanító és néprajzkutató díjnyertes fotói, va-
lamint az Aggteleki Nemzeti Park természeti érté-
keit bemutató fotók kerülnek a látogatók elé. 
A község fıutcáján felkereshetjük az egymás mel-
lett álló Hagyományok-ház át, vagy a Tájházat is, 
ahol a gömöri nép életének, munkájának számos 
emlékével szembesülhetünk.  
A fıutca 49. számú háza a Nyitott parasztudvar  
nevet viseli. Itt erdei termékek, szárított, savanyí-
tott gombák, gyümölcslekvárok, ízek, szörpök, mé-
zek és még számtalan más termék bemutatóját és 
vásárát találjuk.    
A felsorolt és még más látnivalók egy kiadós Agg-
teleki faluséta  keretében is végigjárhatók.   
Jósvaf ı fıleg a családi és csoportos turizmust 
kedvelıknek rejteget programokat.  
A Kúria Oktatóközpont  a lovas turizmus kedvelı-
inek tartogat lehetıségeket. Itt megtekinthetı a 
hucul lovak istállója, de akár lovagolhatunk vagy 
sétakocsikázhatunk is kedvünk szerint. Ugyanitt 
kerül sor gyermekfoglalkozásokra is, ahol a Nem-
zeti Park munkatársainak segítségével a természet 
megismerésére és a természetszeretetre való kör-
nyezeti nevelés kerül elıtérbe.   
A Szabadság utcában találjuk a Baradla Galériát , 
mely a karsztvidék és a barlangvilág ihlette mővé-
szi alkotásoknak ad helyet.  
A Jósvafıi faluséta során felkereshetjük a Tenger-
szem-tó  csodálatos környezetét, a mőemléki je-
lentıségővé nyilvánított Ófalu t, benne a reformá-
tus templomot a temetıvel, a Tájházat, az Öreg 
Malom épületét és még számos népi és természeti 
emléket. 
Akit a Baradla történelme érdekel, az bátran ke-
resse fel a Barlangpénztár mellett álló Kessler 
Hubert emlékház at, ahol a barlang elsı igazgató-
ja emlékére gazdag kiállítási anyag várja a látoga-
tót. 
Végül, aki családi formában, játékos módon sze-
retné megismerni a természet titkait, annak ajánl-
juk az érdekes feladatokkal tarkított Fürkész tan-
ösvény  végigjárását. 
 
 

Összeállította: Garadnay Sándor fırendezı 
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Évzáró Diósgyırben 

 
Február utolsó szombatján tartotta rendes éves 
közgyőlését a Diósgyıri Természetbarát Sport 
Klub. Bevezetıjében Béres Lajos elnök elıször 
köszöntötte az egyesület tagjait, majd ismertetésre 
került a Sport Klub 2009. évi mőködésérıl szóló 
elnökségi beszámoló. Ennek során az Elnök Úr 
többek között kitért arra, hogy az elmúlt év folya-
mán 115 tervezett, és 61 egyéni túra került leveze-
tésre, melyen 2332 fı vett részt, ebbıl 487 fı volt 
vendég. 
A tavalyi év nevezetes túrái voltak az évköszöntı 
túra, a húsvéti hollóházi túra, a Nagy-Milici Talál-
kozó, a garadnai majális, melynek keretében az 
egyesület tagjai a diósgyıri természetjárás 80 
éves évfordulóját is megünnepelhették. Május 2-án 
rendezték meg a XXV. Bükk 50-25-15 km-es telje-
sítménytúrát, melyen 124 fı vett részt. Sikeresnek 
bizonyultak az egyesület egy napos autóbuszos tú-
rái. Így pl. a mátraaljai, az ipolytarnóci és dobogó-
kıi túra, mely utóbbi azért volt külön öröm a Sport 
Klub számára, mivel Gáspár Erzsébet a Termé-
szetjárók Napja ünnepségen vehette át a „Termé-
szetjárás Fejlesztéséért Ezüst” fokozatú kitünte-
tést. Az idıjárás által negatív irányba befolyásolt 
Lombhullató és kegyeleti emléktúrák iránt szeré-
nyebb volt az érdeklıdés. Az év utolsó túráján vi-
szont már  27 természetjáró búcsúztatta közösen a 
turista évadot Garadnán. 
A Sport Klub 2191 órát teljesített munkatúráin 62 
fı vette ki részét a különbözı feladatokból. Elsı-
sorban a garadnai pihenıhely aktuális karbantar-
tási feladatait végezték el a turisták, emellett pedig 
turistajelzés festést is vállaltak a Zempléni-
hegységben és a Bükkben is. 
A közgyőlés keretében gratulált Béres Lajos azon 
egyesületi sporttársaknak, akik több évtizedes ki-
emelkedı tevékenységükért magasabb fokú elis-
merésben részesültek. Így Gáspár Erzsébetnek a 
fentebb említett kitüntetéséért, Balkányi Ferencnek 

a B.-A.-Z. Megyei Közgyőlés „Kiváló Sportvezetı” 
elismeréséért, Jenet Barnabásnak a B.-A.-Z. Me-
gyei Természetjáró Szövetség „Természetjárás 
Fejlesztéséért kitüntetésért. 
A nehéz gazdasági helyzet nemcsak az egyesület 
gazdálkodását érintette érzékenyen, hanem kiha-
tással volt a taglétszám alakulására is. Míg koráb-
ban 170-180 fı közötti létszám volt stabilnak te-
kinthetı, sajnos az elmúlt év folyamán 44 fı már 
nem érvényesítette meg tagságát. Így annak elle-
nére, hogy 22 újonnan fogadott sporttárs lépett be 
az egyesületbe, év végén mégis 150 fıt regisztrál-
hattak. Közülük 9 fı ifjúsági, 8 fı aktív, 108 fı 
nyugdíjas, 20 fı pártoló tag és 5 fı örökös tag. 
A közgyőlés keretében kerültek átadásra azon em-
léklapok, melyek egy-egy sporttárs több éves tag-
ságának elismerését hivatott tükrözni. 50 éve tag 
Hirtling Gizella aranyjelvényes túravezetı,; 35 éve 
tag Horváth Gyızız, 30 éve tag Béres Lajos, Bé-
res Lajosné; 25 éve tag Varga Jánosné; 20 éve tag 
Kiss Istvánné. 15 éve Vojkó Lajosné é Jenet Bar-
nabás. 10 éves tagsággal rendelkezik Kerekesné 
Szőcs Katalin Bojtos Gézáné, Dienes Kinga, Né-
meth Bucsi Attiláné és Princz Lászlóné. 
Az elnöki beszámoló kapcsán kitért Béres Lajos 
elnök az egyesület gazdálkodásának néhány fon-
tosabb adatának ismertetésére is. Ezek szerint bár 
gazdasági válság sújtotta minden szervezet gaz-
dálkodását, ennek ellenére sikerült nyereségesen 
zárni a gazdasági évet, melyet 2010 évben is igye-
keznek folytatni. 
Az elnökségi beszámolót követıen a küldöttek 
megismerhették a közhasznúsági jelentést, a 
számvizsgáló bizottság beszámolóját, majd a 2010 
évi pénzügyi tervet is. A beszámolókat a küldöttek 
egyhangúlag elfogadták, így az elmúlt sikeres tu-
rista évadot immáron a törvényi elıírások betartá-
sával is hivatalosan lezárhatták és elkezdıdhetett 
az egyesület batyus bálja. 
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Nézzünk szét az MVSC háza táján! 
 
Februárban tartotta a 2009. évet értékelı összejö-
vetelét az MVSC Túraszakosztálya. Sokan tudják, 
hogy a szervezet életében az elmúlt idıszakban 
változás következett be, hiszen napjainkban a 
Vasutas Természetjárók Bükki Egyesületével al-
kotnak immár egy csapatot. 
Mint Csarnai Béla elmondta az 55 fıt számláló 
szakosztályuk aktív túraévet tudhat maga mögött, 
mivel 210 gyalogtúra 289 túranapján, összesen 
3956 km távolságot megtéve, 122450 m szintkü-
lönbséget legyızve teljesítették programjaik célki-
tőzéseit. A szakosztályi tagokon kívül sokan ven-
dégként is csatlakoztak túráikhoz, akik nemcsak az 
éves programfüzetükbıl értesülhettek az aktuális 
programokról, hanem a Petró Zsolt pártoló tagnak 
köszönhetıen karbantartott honlapról is. A prog-
ramfüzet összeállításában, nyomdai elıkészítésé-
ben Pásztor Istvánné, Csarnai Béláné, Bartók Juli-
anna, Lugosi Judit vettek részt. A szakosztályi tú-
rák legtöbbje a Bükkben volt, de emellett több al-
kalommal jártak a Zempléni-hegységben, fıleg a 
Tokaji Kopasz-hegy környékén, ahol a tavaszi 
vasutas túranapi bejárást követıen útjelzéseket is 
festetettek. 
Felújításra került a Tarcal-Tokaj közötti piros sáv 
jelzés; a zöld sáv a volt kék jelzés átfestésével lett 
meghosszabbítva egészen a vasútállomásig; 
Bodrogkeresztúr-Bodrogkisfalud vasútállomástól 
egy új piros kereszt jelzést vezettek fel a Kopasz-
ra. A szervezet útfestési munkálatainak irányítója 
Balabás László volt, mellette Bodon Lászlóné, 
Csarnai Béláné, Lugosi Judit, Bucsi Szabó László, 
Edelényi Csaba és Csarnai Béla vettek részt. A 
technikai munkák jól sikerültek, hiszen a szeptem-
beri I. Tokaji Bakancsos Bortúra során minden 
résztvevı megelégedetten nyilatkozott az útvonal-
ról. A teljesítménytúra elıkészítésével kapcsolat-
ban a szakosztályvezetı kiemelte Lugosi Judit 
munkáját, akinek pályázatkészítésének köszönhe-
tıen anyagi alapot is tudtak teremteni a teljesít-
ménytúra megrendezéséhez. A szakosztály tagjai 
nemcsak saját rendezvényükön vették ki részüket, 
hanem pontırként, indítóként, élelmezıként szíve-
sen nyújtottak segítséget a megyei Szövetség Né-
pek Tavasza Teljesítménytúráján is. Emellett az 
Encián Kupa tájékozódási csapatverseny rendezé-
sében is nagy szerepet vállaltak az MVSC termé-
szetjárói, hiszen pályakitőzıként, pontırként, a 
rajt-cél üzemeltetésében, élelmezésben teljesítet-
tek szolgálatot. A versenybíróság elnöke pedig 

Váradi Zsófia volt. A munkatúrákra gondolva emlí-
tésre méltó a Köpüs forrás esıbeállójának felújítá-
sa, mely Balabás László és Varmuzsa Rezsı ta-
goknak köszönhetı. 
Ezt követıen Csarnai Béla idırendi sorrendben ki-
emelte az elmúlt év legfontosabb, illetve legemlé-
kezetesebb túráit. Így például szó esett a januári 
hollóházi túranapokról, a húsvéti regéci túráról, az 
Ónodi vár-Sajólád útvonalú túráról, a Mariazell 
környéki kirándulásról, a júniusban megrendezésre 
került Országos Vasutas Természetjáró Találkozó 
túráiról, az EKE táborról, az I. Tokaji Bakancsos 
Bortúráról, a VTSZ szombathelyi ıszi csillagtúrjá-
ról, valamint a lengyel Tátrába szervezett utakról. 
2009-ben a korábbi évektıl eltérıen kevesebb tá-
jékozódási versenyen és kisebb összlétszámmal 
vettek részt a szakosztály tagjai. Ettıl függetlenül 
az A50 kategóriában 9.; az A60 kategóriában 6. 
helyezést értek el a bajnokságban. A teljesítmény-
túrázáshoz többek kedvet kaptak az elmúlt évben, 
így a minimum 25 km-es távot 5-ször teljesítık el-
nyerték a B.-A.-Z. megye teljesítménytúrázója cí-
met is. Így Takács Gabriella, Sum Anna, Csarnai 
Béla, Váradi Zsófia, Szőcs József. Köztük az utób-
bi két személy kétszer is kiérdemelte ezt a címet. 
A szakosztályvezetı évértékelı beszédét követıen 
játékos vetélkedıt rendeztek a megjelent termé-
szetjárók részére, akik ezt követıen a zenés-
táncos este kellemes hangulatélményével lehettek 
gazdagabbak. 
Csarnai Béla szakosztályvezetı beszámolója  
alapján  

összeállította Bernáth Marietta 

2009 ÉVI VTSZ MINİSÍTÉSEK 

Csarnai Béláné A 4085 
Csarnai Béla A 4071 
Váradi Zsófia A 3829 
Pásztor Istvánné A 3473 
Varga Jánosné E 2739 
Sum Anna E 2477 

Varmuzsa Rezsı E 2060 
Varmuzsáné Durbák Zita E 2053 
Takács Gabriella B 1832 
Lugosi Judit B 1795 
Karlaki Lajosné B 1548 
Bartók Julianna B 1313 

Orehovszkyné V.Olga  B 1170 
Dóczé Ivánné B 1090 
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90 éves az MVSC 
 
Elhangzott 2010. február 12-én az MVSC Természetjáró 
szakosztályának évadzáró buliján 
Szerzette : Bartók Julianna 
Interpretálta : Csarnai Béla és  Bartók Julianna  
 

• Az idén 90 éves az MVSC Turista szakosztálya . … 
megfeszített erıvel és gondos kutató munkával sike-
rült felkutatnunk a régi idık nagy tanúját …..a 115 
éves Bélai bácsit …. aki  ott volt a megalakuláskor 
Tessék bejönni  Béla bácsi …. erre  !!!!! Jó estét  

• Ne kiabálj fiam nem vagyok én süket  …. Mit is mond-
tál ????? 

• Üdvözöljük Béla bácsit ezen a szép estén , örülünk  
hogy  el tetszett tudni jönni . 

• Már hogyne tudtam volna fiam… bírom én még ma-
gam …aki ennyit túrázott mint én az még 115 évesen 
is felmegy a hegyre ! 

• Jó színben tetszik lenni !!!!!! 

• Zöld-fehér fiam…az lett a színünk … a zöld a termé-
szet miatt  a fehér meg azt  ….. elfelejtetem ….  

• Hogy is volt  Béla bácsi ????   

• Várjál fiam …… pontosan emlékszem 1920 április 11-
én egész  napos kirándulást  szerveztünk  a Bükkbe 
!!!!!   

• Nahát ! Milyen pontosan tetszik emlékezni !!!!!!!!  

• Hát igen…. Ilyen kis memóriám van  .. na meg megír-
ta másnap az újság is … egy miskolci napilap  …. 

• Innen már szakosztály tetszettek, lenni  !!!!! 

• Az fiam szakosztály  ….  
• És  melyik egyesületnél ???? 

• Na várjál fiam !  Az bonyolult !!!! Soroljam ????? 
• Tessék csak Béla bácsi ! 

• ·A 20-as években még az MVSC szakosztályaként 
mőködtünk aztán a Borsodi Bükk Egyletnél – késıbbi 
nevén a Miskolci Bükk Osztálynál, majd a Miskolci 
Bükk Egyletnél . A tagok közül néhányan a Magyar 
Turista Egyesület által 1938-ban szervezett Szent Ist-
ván Túravándorláson is részt vettek ….A híradások-
ból tudjuk, hogy „a Miskolci a vasutasok a háborús 
nehézségek ellenére folytatták az 1941-42. években 
lelkes turista tevékenységüket. Mőködési területük a 
Bükk volt , ahol forrásokat, utakat tartanak jó karban.” 
„Túrákat vezettek a Bükkben, Mátrában, és más me-
gyékben, a Radnai-havasokban, a Királyhegység-
ben.”„A háború után 1945-ben kis létszámú vasutas 
turisták újra elindultak a Bükkbe túrázni. Az 50-es 
években 200- 250 fı volt. a létszám .Voltunk Miskolci  
Lokomotív  Szakosztály  , aztán 1957-tıl MVSC Ter-
mészetjáró Szakosztály ….  

• És sokfelé tetszettek túrázni ?????? 

• Nagyon sok felé fiam …. amerre mi nem voltunk az 
nincs is …. A turista már csak olyan  mindenhová el 
akar menni !!!!  

• Hát igen !!!! És sikerül ?????  

 
• Buta vagy fiam ….már hogy sikerülne ????De töre-

kedni kell  rá ! A hegyek megvárnak !!!! 
• És mik voltak  a legnevezetesebb események ??? 

• Megpróbálom fiam ….. de biztosan ki fog maradni 
egy –két dolog …  

• Azért csak tessék mondani ! 

• Elsık között voltunk, az 1953-ban vasutas természet-
járók által a Szent István Vándorlás nyomvonalán in-
dított kék-túra mozgalom teljesítıi között. Sítúráztunk 
, 1954-tıl  terepversenyeztünk , sziklamásztunk, 
1955-ben átépítettük a  Köpüs –forrást , 1960-ban be-
foglaltuk a Lajos forrást . 1988-ban beindítottuk a 
Borsod megye Kerékpáros Túristája mozgalmat, 
1991-1997 között Bükk 50 néven, kerékpáros telje-
sítménytúrát szerveztünk , 1991-ben újjáépítettük  a 
szentléleki forrást , újjáépítettük  a Köpüs –forrást  . 
1991-2002 között kulcsosházat üzemeltettünk 
Abaújszolnokon , és évente megrendeztük a  Csere-
hát teljesítménytúrát , 1992-tıl a Cserehát Túristája 
címmel 105 km-es turista mozgalmat indítottunk meg 
2001-ben a „Bükkszirtjei” elnevezéssel  új túramoz-
galmat indítottunk el. … 

• Jó akkor most tessék egy is levegıt venni Béla bácsi ! 

• Remélem fiam nem hagytam ki semmit …. Tudod 
memóriám már nem a régi .. a múltkor is ….mi is 
volt… elfelejtettem !!! 

• Látom szépen mentek a dolgok az MVSC-ben .. szép 
volt ez a 90 év !  

• Azért voltak hullámvölgyek fiam , szétválunk 
….egyesülünk  ….csökken létszám … öregszünk 
…még én is !!!! 

• Azért az MVSC neve elég jól hangzik  turista körök-
ben ! 

• Igen fiam …van egy mondás turista körökben ! Há-
rom féle turista van a megyében : 1. aki jelenleg  
MSVC-és , aki volt MVSC-és  és aki lesz MVSC-és  
… mert mőködünk mi fiam  na meg az utóbbi évek-
ben jöttek fiatalok is !!!  Kell is a fiatalítás mert  röpke  
10 év és 100 évesek leszünk  !!!! 

• Végül jó egészséget kívánunk 
Béla bácsinak , és sok túrát 
az elkövetkezı idıkben És 
szeretettel meghívjuk  
Béla bácsit a 100. év-
fordulóra 

•  Igaz fiam hogy akkor 
már 125 éves  
leszek  de majd 
szakítok rá 
egy kis idıt 
!!!!! 
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Kiskörei kirándulás 
 

2010. február 20-án szombaton egy-

napos autóbuszos túrán vehettek részt a 

Diósgyıri Természetbarát Sport 

Klub tagjai. Ennek során elıször a Kis-

körei Vízlépcsıt tekintették meg, 

szakmai kísérı vezetésével az érdeklı-
dık. Hazánk egyik legnagyobb vízi léte-
sítményének ünnepélyes átadása 1973. 
május 16-án volt. A vízlépcsı a Tisza 404 
fkm szelvényében, jobb parti átvágásban 
épült, 1967 és 1973 között. A vízlépcsı 
három egybeépített fımőtárgyból: a duz-
zasztómőbıl, a vízerımőbıl és a hajózsi-
lipbıl áll. A duzzasztómő öt db, egyen-
ként 24 m széles nyílását, maximum 11 
m-es vízoszlopot tartó, elektromos vezér-

léső, olajhidraulikus mozgatású billenıtáblás szegmensgát zárja le. Javításukhoz ideiglenes elzárásként a 
felvizen keresztgerenda, az alvizen tősgát szolgál. A vízerımő a duzzasztómő mellett a jobb parton épült, 
melyben négy db 4,3 m kerékátmérıjő generátorral egybeépített, percenként 107 fordulatú, csıturbina van. 
A hajózsilip a duzzasztómő bal oldalán a felvízben helyezkedik el. Hasznos belmérete 85x12 m, mellyel a IV. 
osztályú hajózóutakra vonatkozó nemzetközi elıírásoknak felel meg. A zsilipen 1350 tonnás hajók és uszá-
lyok zsilipelhetık át. Elzárószerkezete olajhidraulikus mozgatású támkapuk, a töltés és ürítés oldalcsatornás 

megoldású. A hajózási üzem irányítása a 
zsilip alvizi oldalán elhelyezett 
vezénylıtoronyból történik. A hajózsilip 
jobb oldali falában helyezkedik el a hal-
zsilip, amely a halvándorlások idején 
üzemel. A Kiskörei Vízlépcsı megtekin-

tése után Heves városában volt a kö-

vetkezı megálló a Múzeumi Kiállító-

hely. A Kiállítóhely Hegedős Béla 

hagyatéka 8400 db tárgyból áll, mely-

ben a legnagyobb arányt a történeti és a 

néprajzi győjtemény alkotja. Megtekinthetı itt Kı Pál 

szobrászmővész állandó kiállítása is, kinek mintegy 

120 alkotását csodálhatták meg a turisták. Kı Pál a 
Heves melletti Perespusztán született 1941-ben. Ere-
deti neve Pataki Lajos. A Kı Pál nevet húszéves korá-
ban, 1964-ben vette fel. A világszerte ismert mővész-
nek mintegy száz köztéri alkotása áll fıként Magyaror-
szágon, és a világ számos városában Texastól Tibetig. 
Munkásságát 1975-ben Munkácsy-díjjal, 2001-ben 
Kossuth-díjjal ismerték el. Szülıvárosa díszpolgárává 
választotta.  

 
Összeállította Kerekesné Szücs Katalin túrafelelıs 
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Kedves Olvasó ! 
 

Gyere, játssz velem egy rövid barkohbát! Gondoltam. 

− Ahogy ismerlek, biztos köze van a természetjáráshoz. 

− Kapisgálod, segítek: V. 

− De hisz ez a gyızelem nemzetközi jele! 

− Langyos, langyos. No várj csak! ☺ 

A V. azt jelenti: ötödik. Igen, ezt a rendezvényt immár ötödjére rendezzük 

meg. Sıt mi több, mivel három az a bizonyos igazság, kapásból három napig fog tar-
tani. A szervezık várnak mindenkit, aki szeretne eltölteni 1-2-3 aktív, szabad napot 
az Aggteleki-karszt és a Cserehát karöltésében.  

− Akkor ez nem lehet máshol, mint Szendrıben?! 

− Melegszik.  

Hagyományosan a repce nyílásakor, idén április 23-25-ig kerül megrendezésre ez 

a nemzetközi szinten meghirdetett Teljesítménytúra. Jöjjön kicsi, nagy, család 

és/vagy a barátok, mindenki talál magának zsákmányt ezalatt a hétvége alatt. A 
szombati „hosszúlépés” elıtt bemelegítı éjszakai tekergéssel várjuk a kultúrát sem 
megvetı vendégeinket. Többek közt Szendrı látványosságait, a kékfestıházat, a 
Csákyak kastélyát és középkori református harangtornyot vehetik birtokba a bátor 
fegyverhordozók! 

− Hogy mondtad? Akkor ez csakis a Vitézlı lehet! 

− Talált!!! 

Az V. Vitézlı, amely az elızı évi kedvenc programokat megtartva ismét új helyszí-

nekkel és feladatokkal bıvül. Továbbra is várjuk a gyaloglás, futás szerelmeseit 15 
(A+B), 25 (A+Kenu), 35 ill. 50 km-en, továbbá a kerékpárosokat egy 80 km-es, Szlo-
vákiába is átnyúló ütközetre. A rendezvény fıvédnöke Kurucz Milán, a Szlovák Inté-
zet Igazgatója lesz. Bízunk benne, sok természetjáró megméreti magát északi 
szomszédaink közül is a túrán! Ismét lesz fotó és túraleírás pályázat, várjuk a házi 
kedvenceket is. Díjazzuk az elsıket, másodikokat, tizenharmadikokat, csoportokat, 
és természetesen mindenkinek jár a hagyományos zsíros kenyér teával, kitőzı okle-
véllel. Gyere vonattal, busszal, és ha teheted regisztrálj elıre a honlapunkon:  
www.szendroitura.hu 
 
tt megtalálsz minden hasznos információt a túrával, a helyszínekkel illetve a szállás-
sal kapcsolatban, sıt ha elég figyelmesen keresgélsz, megtudhatod, mit tartogat va-
sárnapra a Rakaca tavi vízi karnevál! Egyet elárulhatok: a rendezvény díszvendége a 
Magyar Kajak-Kenu Szövetség lesz. Jöjj el, a Szendrıi VSK Természetjáró Szakosz-
tálya, Szendrı, Magyarország vár!!! 

Tóth Tibor 
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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 
 

 

2010 évi versenynaptár 
 

03.27. Bakancsos Atom Kupa (OCSB) ASE, Paks 

04.10. Rezét Kupa (OCSB) Rezét SE 

04.11. Optimista –Hegyhát Kupa (B) HKFKI + 
OSC 

04.18. Föld Napja Kupa (B) Benke Re-
zsı TSz 

04.24. Varsányi Kupa (OCSB) MVM 

04.25. TTT Gemenc 
TSE 

05.08. XVII. TUTI kupa (B) TUTI Egye-
sület  

05.15. Velence Kupa (OEB + B csapat)) VTÉK 

05.16. Kıbánya Kupa (B) Kıbányai 
TSZ 

05.22. ENCIÁN Kupa (OCSB) BMTSZ + 
KTE 

05.30. Gyermeknap Kupa (B,C) Gémes TE 

06.05. Hollós Kupa (OEB) TSC 

06.06. Napernyı Kupa OCSB) HTSZ + KE 

06.12. Szuper Kupa  Rezét SE 

06.19. Kuglóf Kupa Völgység TE 

07.17. Eplényi éjszakai verseny (OCSB) VBTSE 

07.18. Eplényi Túraverseny (B,C) VBTSE 

07.24. Kispest Kupa (B,C) Gémes TE 

09.04. Eltájoló Kupa (OCSB) HH TTSE 

09.05. Eltájoló Kupa (OEB) HH TTSE 

09.12. Hegyvidéki Optimista Kupa (B) HKFKI + 
OSC 

09.18. El-Sant İszi Kupa (OCSB) BMTSZ + 
POEÜ 

09.19. El-Sant İszi Kupa (OEB) BMTSZ 
+POEÜ 

09.25. Zemplén Kupa (OCSB) SESE 

09.26. Gémes Kupa Gémes TE 

10.02. Zöldpont Túraverseny (OCSB) Zöldpont ÉK 

10.09. Mátra Kupa (OCSB) GYVTB-
MTTS 

10.16. Kadarka Kupa (OEB)  IFU 
Szekszár 

10.23. Köztársaság Kupa (B,C) ZSE+Benke 
R. TSZ 

10.23. Vasutas Kupa ( CSB) ZSE + VTSZ 

11.06. Avar Kupa (B) Kékes TE 

 

Túraversenyzık ritka esélye 
 
Meglehet, elıbb-utóbb nélkülem is fel-
fedeznék a túraversenyzık ezt a ritka 
lehetıséget, mégis hadd legyek én az, 
aki felhívja rá a figyelmüket. Éspedig 
arra, hogy az eddigi, maguk közötti ver-
senyezgetés után ezentúl nemzetközi 
mezınyben, akár világbajnokságon is 
megmérhetik magukat. 
Akik vették a fáradtságot és kilátogattak 
nyáron a Bükkbe, a Tájfutó Világbaj-
nokság küzdelmeire, talán már sejtik, 
mirıl is van szó. Itt a VB-vel párhuza-
mosan zajlott ugyanis egy másik, Trail-
O névre keresztelt világbajnokság is. 
Ennek a megnevezésnek még nincs el-
fogadott magyar megfelelıje. 
Én „messzelátó szemmértékverseny-
nek” titulálnám. Azért annak, mert a tá-
volba való éleslátáson és a szemmel 
való távbecslésen múlik legjobban az 
eredményesség. 
Mirıl is van szó? Egy olyan „tájékozó-
dási” versenyformáról, ami nagyban, a 

tájfutásnál sokkal jobban hasonlít a tú-
raversenyzéshez. Itt is egy ellenırzı 
pontok alkotta pályát kell teljesíteni a 
megadott szintidın belül, speciális, táj-
futó jelkulcsú térkép segítségével. A te-
repen azonban minden pontnál 3-5 bója 
van, olykor 2 méter távolságon belül, 
egymás hegyén-hátán, s természetesen 
kód nélkül. Ezek közül kell kiválasztani 
a jót, de messzirıl, egy úgynevezett né-
zıpontból. A bójákhoz odamenni nem 
lehet, gyakran 100 méternél is távolabb-
ról kell meghozni a döntést. És a pontok 
bizonyos hányadánál a bóják közül egy 
sincs jó helyen! 
Itt azután lehet mérlegelni, totojázni. 
Igaz, a 2-3 km-es távon 2-3 órás szint-
idın belül kell célba érni, de nincsenek 
idımérık és nem büntetik (pálya köz-
ben) sem a késést, sem a sietést. 
Á tájolón, meg a rendezıség által adott 
versenytérképen kívül semmiféle se-

gédeszköz (látcsı, lézeres távmérı 
stb.) nem használható. 
Ezt a sportágat eredetileg mozgássérült 
sportolók részére alkották, de a nyílt ka-
tegóriában bárki elindulhat. A pálya min-
denkinek ugyanaz. Mivel a túraverseny-
zéshez hasonlóan itt is igyekeznek min-
denféle csalafintasággal átverni a ver-
senyzıket, roppant nehéz 100 %-os tel-
jesítményt elérni. 
A bükki világbajnokságon az elsı pályát 
a Nagymezın, a másodikat a Királyasz-
talon, nagyrészt a Vadaspark területén 
tőzték ki. Nehézségükre jellemzı, hogy 
én például a második napon a 17 ellen-
ırzı pontból 5-öt találtam el… 
 
A végeredményt a 2 nap összesítése 
adta és – újabb nagyfokú hasonlóság a 
túraversenyzéshez-  
itt is óvnak rendületlenül. Emiatt még az 
ünnepélyes eredményhirdetés is csú-
szott. Sıt, még a díj    

átadást követıen is érkeztek óvások, s 
emiatt utóbb módosították is a kihirde-
tett végeredményt… Szóval ez igazi, tu-
ristáknak való csemege. 
 

Idén Norvégiában lesz a világbajnok-
ság. A magyar Trail-O válogatott keret-
be a kijelölt válogató versenyeken nyúj-
tott kiváló teljesítménnyel lehet beke-
rülni. 
 

Kedves Túraversenyzı Sporttársak! Itt 
az óriási lehetıség! Most megmutathat-
játok mit tudtok! 

Kovács Attila 
Zöld Sportok Clubja, Miskolc 
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TÚRAMOZGALOM:  TERMÉSZETBARÁT SZERVEZETEK ÁLTAL KIÍRT, NEM 

MEGHATÁROZOTT NAPON (NAPOKON) RENDEZETT, HANEM ÖNTE VÉKE-

NYEN, FOLYAMATOSAN TELJESÍTHET İ HOSSZABB-RÖVIDEBB TÚRÁK. 

LEGTÖBBSZÖR ÚTVONALHOZ KÖTÖTTEK, VAGY ÉRINT İ PONTOKAT 

TARTALMAZNAK.  

A JELVÉNYSZERZİ TÚRÁK ESETÉN AZ IGAZOLÓFÜZETBE, VAGY A TÚ-

RAJELENTÉSRE A MEGADOTT ÉRINTÉSI PONTOKON BÉLYEGEZT ETNI 

KELL.  

Kossuth túrák 
 
1991-ben a Kossuth Alapítvány I. Közgyőlése állásfoglalásban 
határozott, hogy kidolgozza a hazai Kossuth-emlékhelyeket és a 
Kossuth-emlékeket ırzı falvakat és városokat bemutató "Kos-
suth Túrák" útvonalát és országjáró túrákat szervez. Ennek a tú-
ramozgalomnak nincs kötelezı útvonala, a felkeresendı helysé-
geket mindenki magaválasztotta útvonalakon keresheti fel. A kö-
telezı helységek: Monok, Tállya, Tolcsva, Olaszliszka, Sátoralja-
újhely, Golop, Sárospatak, Erdıbénye, Prügy, Szerencs, Tokaj, 
Boldogkıváralja.  
 
A túra célja:  Kossuth Lajos szülıföldje, gyermek- és ifjúkora, pá-
lyakezdı éveinek színhelye az egykori Zemplén vármegye terü-
lete. A túrák célja: ezen emlékhelyek felkeresése révén a Kos-
suth-hagyomány ápolása a hazai és külföldi természetjárók köz-
remőködésével.  
 
A túra útvonala:  nincs külön elıírva, csak ajánlott útvonalterv 
adható. Kossuth Lajos életútjának zempléni állomásait a túrázó 
az ajánlott, vagy saját útvonalterv alapján keresi fel. Szerencs - 
Monok - Golop, innen vonattal Boldogkıváralja, majd gyalogtúrá-
val Regéci vár - Mogyoróska - Eszkála - Sárospatak - Sátoralja-
újhely. Az útvonal részben turistajelzéssel ellátott.  
 
Igazolóhelyek:   
- a szülıföld és a gyermekkor színhelyei: Monok, Tállya, 
Olaszliszka  
- Kossuth Lajos zempléni iskolái: Sátoraljaújhely, Sárospatak  
- a megyei közéleti és hivatali tevékenység helyszíne: Sátoralja-
újhely < 
- egyéb Kossuth-emlékek, emlékhelyek Zemplénben: Erdıbénye, 
Szerencs  
 
A túra igazolása:  A túra teljesítését külön igazolófüzetben lehet 
elvégezni, melyet a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 
címén az aktuális ár megfizetésével1ehet igényelni. A teljesítés 
után a füzetet erre a címre visszaküldve, a teljesítés ellenırzése 
után kapja meg a túrázó a jelvényt. Az igazolófüzet hiánya ese-
tén túrajelentésen is igazolható a teljesítés.  
 
A túra irányítója:  B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség.  

 
 

MONOK 

TÁLLYA 

OLASZLISZKA 

SÁTORALJAÚJHELY 

SZERENCS 
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"Csillag gyulladt Zemplén felett" 

 
A szülıfaluban, Monokon használták az idıs emberek ezeket a költıi szavakat, amikor Kossuth Lajos szüle-
tésének hagyományára emlékeztek. Idén kitüntetett érdeklıdés kísérte az államférfi születésének 200. év-
fordulóját. Sárospatakon ez alkalomból új kötet jelent meg a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumá-
nak kiadványaként. A Jósvainé Dankó Katalin szerzıtársammal közösen írt "Csillag gyulladt Zemplén felett." 
Kossuth szülıföldje, Zemplén címő könyvben különbözı elvárásoknak igyekeztünk megfelelni. 
Monok nagy szülötte életének elsı 30 esztendejét a történelmi Zemplén vármegyében töltötte. Ide kötik isko-
laévei, a megyeszékhelyen indult politikai pályája. Ott találjuk a Zempléni Kaszinó szervezésénél. A megye-
győléseken elmondott beszédei, a megyében és a városban végzett munkája már jelezték, hogy a különle-
ges képességekkel megáldott fiatalembert ambíciói országos feladatok megoldására sarkalják. Emlékét 
megırizték a helyi hagyományban, nagy jövıt ígérı jóslatok kapcsolódtak életéhez Monokon, Sárospatakon, 
Sátoraljaújhelyben egyaránt. Ezekrıl eddig csak a helyiek, és talán a szakmai érdeklıdık hallottak. 
Monok, Tállya, Olaszliszka, Sárospatak, Sátoraljaújhely Kossuth Lajos életében játszott szerepének megis-
mertetését elsıdleges feladatként vállaltuk fel. A tényszerő, történelmi adatokra támaszkodó információk mel-
lett igyekeztünk feldolgozni a helyi legendákat, a Kossuthhoz kapcsoló történeteket is. A kötet Kossuth-
életrajzot is tartalmaz, amely jól felhasználható a történelemtanításban és az egyre fontosabb helytörténet ok-
tatásban. Kiadványunk emellett Kossuth túrát is ajánl az érdeklıdıknek: Monok (a szülıfalu), Tállya (a ke-
resztelés helyszíne), Olaszliszka (a kisgyermekkor évei), Sárospatak (a nagy reformok kora), Sátoraljaújhely 
(az egyénisége bölcsıje) településtörténeti összefoglalóját és nevezetességeinek bemutatását is közzétettük. 
Ötven színes kép – Váradi László munkái – segít megismerni a zempléni Kossuth-emlékeket. Köztük a 
monoki szülıház kevésbé ismert 100 évvel ezelıtti ábrázolása éppúgy megtalálható, mint az emlékkiállítás 
képei. Tállya evangélikus templomának keresztelı edényei Kossuth által váltak nemzeti történelmünk emlé-
keivé. Olvashatjuk a kötetben az egyháza által 90. születésnapján (még életében) állított emléktáblájának 
szövegét. 
Kossuth Lajos születésének helye és ideje egykor élénk vitát váltott ki Zemplén közéletében és a történettu-
dományban is. Talán kevesen gondolják, de ez a vita még ma is tart. Olaszliszka úgyszintén híres szülötte-
ként tekint Kossuth Lajosra, miként Monok, s büszkén mutatják meg az érdeklıdıknek az emléktáblával 
megjelölt, illetve a Bodrog partján (éppen felújítás alatt) álló házakat. 
Sárospatakon a visszaemlékezések idézeteiben megragadott Kossuth-történetek mellett a képek megeleve-
nítik a reformkort, és annak nagyjait felnevelı Református Kollégium életét. Azt az iskolát, ahol oly jeles 
személyek tanultak, mint Egressy Béni, Fáy András, Fogarasi János, Jászay Pál, Kazinczy Lajos, Szemere 
Bertalan, Teleki László, hogy csak a közülük a legmagasabbra jutott Kossuth Lajos kortársait említsük. 
Az ország két legszebb Kossuth-szobrára büszkék a zempléniek: az egyik Monokon, a másik Sátoraljaúj-
helyben áll. Zemplén legrégebbi Kossuth-szobra az erdıbényei: 1902-ben, Kossuth születésének 100. év-
fordulójára készült. A legtöbb Kossuth-emléket Sátoraljaújhely ırzi. Emléktáblák, tárgyak, levelek, dokumen-
tumok, képek, könyvek mind-mind a megújulást, a polgárosodást igénylı megyeszékhely reformkori életét 
idézik fel, büszkén arra, hogy Kossuth politikai pályája innen indult, s élete alkonyán egyik levelében Sátoral-
jaújhelyt nevezte egyénisége bölcsıjének. 
Reméljük, a kiadvány hozzájárul ahhoz, hogy Kossuth zempléni éveit többen megismerjék. Bízunk benne, 
hogy minél szélesebb körben forgatják, hasznosítják majd. Befejezésül hadd álljon itt Kossuth Lajos egy ke-
véssé ismert ifjúkori verse, amelyben kifejezi hazája iránti érzéseit. 
 

     
(Jósvainé Katalin – Tamás Edit: "Csillag gyulladt Zemplén felett" Kossuth szülıföldje, Zemplén. Kiadja a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, Sárospatak, 2002. Fotók: Váradi László.) 
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Túránk során a szabályosan felfestett turistajelzések mellett egyéb jelzésekkel is találkozhatunk. Ilyenek a fehér, vagy sárga alapra 
ferdén festett sávok, vagy egyéb képes jelek, amelyek tanösvényeket jelölnek. Ezek forgalmas helyrıl 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 érkezési pont környékén szerezhetı be. Jelenleg a megyé-
ben 36 tanösvény található. Tessék végigjárni 

Szádvár tanösvény - Aggteleki-karszt 
 
Szögliget a szlovák határ közelében fekvı település. Közelében a Szár-hegyen található az ország egyik 
legnagyobb romvára a Szádvár. Ezt a kultúrtörténeti értéket és természeti környezetét mutatja be az Aggte-
leki Nemzeti Park kezelésében lévı Szádvár tanösvény.  

Szádvár megépítésének pontos 
idıpontja nem ismert, elsı emlí-
tése V. István 1268-ban kelt ok-
levelébıl származik. A szabály-
talan alaprajzú, belsıtornyos 
vár a Miskolcról Kassára vezetı 
utat ellenırzı erıdláncolat 
egyik fontos tagja volt. 

A tanösvény az Aggteleki Nemzeti Park területén található. Cél-
ja a Szögliget melletti Szár (Szárd)-hegy tetején emelkedı rom-
vár és a hozzá vezetı úton lévı természetismereti látnivalók 
bemutatása. A szár régi magyar szavunk, jelentése "kopasz, 
kopár".  
A túra a Szögliget melletti Szalamandra-háztól indul. Távolsága 
4,5 km és a bejárás során 260 m szintkülönbséget is meg kell 
tenni. A tanösvény végigjárásának idıigénye 2-2,5 óra. A túra 
jelentıs része fokozottan védett természetvédelmi területen ha-
lad, az útról letérni tilos!  
 

A vár területen geoláda van elrejtve. A kutatás alkalmával az engedély letöltött, kinyomtatott másolatát a já-
tékos köteles magánál tartani, és azt kérésre az ellenırzésére jogosult természetvédelmi ırnek igazolásul 
felmutatni. 
A sajátos karsztos felszín, a szélsıséges 
mikroklimatikus-viszonyok és a terület 
biogeogáfiai helyzete következtében az 
Aggteleki Nemzeti Parkot az élıhelyek 
nagyfokú változatossága és mozaikos-
sága jellemzi. A Kárpátok közelsége mi-
att az élıvilág sok magas hegyvidéki 
elemet tartalmaz, míg a sziklás, déli 
kitettségő oldalak növényzete mediterrán 
jellegő, ami a lankásabb részeken konti-
nentális erdıssztyepp-növényzettel vál-
takozik. Ez különösen jól megfigyelhetı 
az elıttünk magasodó Szárd-hegy körül 
kialakított túraútvonalon. Itt található a 
térség egyik legjelentısebb kultúrtörté-
neti értéke, - a romjaiban is impozáns 
látványt nyújtó - Szád-vár.  
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Az egyes látnivalók (állomások) leírása: 
 
1. állomás: Tetves-forrás  
A 201 m tengerszint feletti magasságban fakadó karsztos rétegforrás vízadó kızete ún. Hallstatti mészkı. 
Az eddig mért maximális és minimális vízhozama 100 liter/perc és 20 liter/perc között változott. Hımérsékle-
te 11,5 °C. Nevének eredetét homály fedi, egyes fel tevések szerint vizének gyógyhatást tulajdonítottak a régi 
idıkben.  

2. állomás: Szádvári szekérút   
Az ösvény mindkét oldalán jól látható egy-egy erısen kikopott "vályú" a 
sziklaaljzaton. Ezen a helyen az egykori szádvári szekérút még viszonylag 
épen maradt szakaszát láthatjuk, ahol jól felismerhetı a szekérkerekek 
több évszázados koptató munkája. Ez a közvetett jel is a hajdani szádvári 
uradalom jelentıségét bizonyítja.  
 
3 állomás: Gyertyános-tölgyes   
Az Aggteleki Nemzeti Park egyik legelterjedtebb erdıtársulása, mely 400-
600 m tengerszint feletti magasságban fordul elı. A kocsánytalan tölgy 
mellett a gyertyán alkotja a második koronaszintet. Az erısen záródó 
lombtakaró miatt kevés fény jut az erdı belsejébe, ezért cserjeszintje 
hiányzik, vagy gyengén fejlett. Kora tavasszal gazdag a hagymás-gumós 
növényállománya.  

 
4. állomás: Szubmontán bükkös   
Az Aggteleki karszton ezt az élıhelyet csak viszonylag kis kiterjedéső extrazonális foltokban, a hővösebb 
északi oldalakon találjuk, többnyire 60-70 éves, de egyes részeken - 100 év feletti fákkal. Zárt lombkoronájú, 
legnagyobb részt elegyes, cserjeszint nélküli erdık. Értékes, kárpáti jellegő élıhelyek, amik több hegyvidéki 
honos fajnak adnak otthont.  
5. állomás : Sajnos az információs táblát elvitték : 
 
6. állomás: Karsztbokorerd ı  
Az Aggteleki-karsztvidék jellemzı tájképi elemeit alkotják a déli kitettségő sziklás lejtıkön, magasabb fenn-
síkok délre nézı peremein, meredek letörésein, sekély termıképességő talajon megjelenı - mediterrán vi-
dékre emlékeztetı - bokorerdı -társulások. A ritkás, alacsony fák (uralkodó faja a molyhos tölgy) között sok-
féle cserjét és szárazságtőrı, melegkedvelı lágyszárú növényt, sziklagyepet találunk. Természetvédelmi 
szempontból igen fontosak, mivel számos védett növény- és állatfajnak biztosítanak élıhelyet.  

 
7. állomás: Szád-vár   
A XIII. század második felében Észak-kelet-Magyarországon is - 
az ország más tájaihoz hasonlóan - egymás után épültek a vá-
rak. A tatárjárást követıen IV. Béla építette a várat (az 1250-es 
években) a Torna-vidék és a szádvári uradalom védelmére. Ké-
sıbb Torna megye ispáni vára lett, s a felvidék egyik legjelentı-
sebb erıssége. A XVII. század végén Habsburg Lipót parancsá-
ra felrobbantották és lerombolták.  
 
8. állomás: Telepített fenyves   
A nemzeti park térségében nem találunk ıshonos fenyveseket, 

hiszen ezek elterjedése a magashegységi tájakra jellemzı. Az északi irányban lévı telepített lucos leromlott 
állapota is ezt bizonyítja. A természetvédelmi szempontok az összefüggı állományok megbontását, illetve a 
luc csak kis foltokban, illetve ún. elegyfaként való megtartását indokolják.  
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9. állomás: Várkert   
A Szárd-hegy északi oldalán lévı lankásabb domboldal és a 
szemközti rét az egykori (alsó és felsı) várkert területe. A ha-
gyomány szerint ez a tisztás volt az egykori lovagi tornák hely-
színe. A közelben található meredek, kıgörgeteges lejtı, a vár-
lakók ellátásában fontos szerepet játszó "csúszda", még jól fel-
ismerhetı maradványa.  
 
10. állomás: Lakatos-forrás   
Az eredeti (tipográfiai térképeken szereplı) neve Borz-forrás. A 
forrás foglalatán lévı kıtábla Lakatos Lászlónak állít emléket, 

aki 1969-ben a Meteor-barlangban folyó kutató munka során vesztette életét. A karsztforrás vízadó kızete 
ún. Halstatti mészkı, maximális vízhozama 770, minimális vízhozama 5 liter/perc, hımérséklete 9,8 °C.  
11. állomás: Szurdokvölgy   
A nemzeti park területén alig találunk tipikus szurdokerdıket, sokfelé elgyertyánosodott, vagy a gyertyános-
tölgyesek felé való átmenetet mutatnak. E társulás hővös, párás, humuszos, nitrogénben gazdag területeken 
jön létre. Legnagyobb kiterjedésben Bódvaszilas és Jósvafı határában fordul elı. A szurdokerdıknek fontos 
reliktum ırzı szerepe van.  
12. állomás: Csurgó-forrás   
Az itt látható rétegforrás egy karszthidrológiai érdekesség. Az évszaktól, illetve a csapadékmennyiségtıl 
függıen több ponton, 5-6 forrásszájon keresztül bukkan a felszínre. Átlagos vízhozama 10 liter/perc körüli, 
hımérséklete 10,5 °C, a vízadó k ızetréteg Gutensteini mészkı.  

A vár története 
 
A vár feltehetıleg a tatárjárás után épült. 1273-ban 
V. István idején említik elıször egy oklevélben. 
Középkori neve Zárd-vára. Szabálytalan alaprajzú, 
belsıtornyos erısség volt. Tekintélyes romjai a 
Bódva mellékvize, a Ménes-patak völgye fölött 
emelkedı 460 m-es, sziklás csúcson, Szögliget 
községtıl 2 km-re É-ra, ma is állnak. A vár a Mis-
kolcról Kassára vezetı Bódva-völgyi utat ırizte és 
egyik láncszeme volt a Szendrı, Krasznahorka és 
Torna váraival alkotott erıdítésláncolatnak.  

A XV. sz. kezdetén a hírhedt pelsıci Bebek család 
tulajdonába került Szád-vára és két évszázadon 
keresztül meg is tartották azt Szendrı várával és a 
környezı falvakkal együtt. Közben azonban a hu-
sziták is elfoglalták, meg házasság útján Szapolyai 
birtokká is vált. Mohács után ismét Bebek vár lett, 
amikor a korszak egyik legerıszakosabb és leg-
gátlástalanabb fıura, Bebek Ferenc önkényesen 
birtokába vette. İ és fia, György itt rendezte be 
legvédettebb családi erısségét, innen indultak rab-
ló hadjárataikra, vagy török elleni portyáikra.  

Megoszlanak a vélemények a család hősége felıl, 
egyesek a Szapolyai család feltétlen híveként em-
legetik, mások pedig I. Ferdinánd király pártján ál-
lóknak vallották ıket. Valószínő, a harácsoló fı-

urak igyekeztek kihasználni a kettészakadt ország 
és a két király között fennálló hatalmi harcot. Az 
uralkodók azokat, akik melléjük álltak adományok-
kal, várakkal és falvakkal jutalmazták. A Bebek 
család ebben az idıben a Felvidék legnagyobb ré-
szének birtokosa volt. Hét várat is bírtak (pl. 
Krasznahorka, Torna, Szád-vár és Szendrı). 
Habsburg Ferdinánd szemet vetett a hatalmas 
uradalmakra és utasítást adott azok megtámadá-
sára és megszerzésére. Ma már nem dönthetı el, 
hogy a király nyílt támadása késztette e Bebek Fe-
rencet arra, hogy a király ellenében hamis pénze-
ket veressen, vagy a király a hamis pénzverést 
használta-e fel okul Bebek Ferenc birtokainak és 
várainak elfoglalására.  

1566 tavaszán elıször Szendrı várát foglalták el a 
németek, majd a Schwendi Lázár vezette császári 
katonák Szád-vár alá vonultak. A várat Bebek 
György felesége Patócsi Zsófia védte. Hısiessé-
gével nemcsak súlyos vereséget okozott a császá-
ri seregeknek, hanem hosszú ostromra is 
kényszerítette ıket. Schwendi katonái csak akkor 
vonultak be a várba, amikor az utánpótlások min-
den vonalát elvágták a vártól és az élelem fogytá-
val kilátástalanná vált a további küzdelem. Patócsi 
Zsófia várvédı harcáról keveset tudunk, pedig 
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férfihoz méltó hısiessége megérdemelné, hogy 
nevét a többi hıs magyar asszony nevével együtt 
emlegessük. Ezután a vár három évig a királyi ka-
mara birtokában maradt, majd egymást váltották a 
tulajdonosok. Zálogként megszerezte Rübest Já-
nos felsı-magyarországi fıkapitány, majd Dersffy 
Ferenc pohármester. Az 1600-as évek elejétıl a 
császár pártjára álló Csáky István kapta meg hő-
sége fejében. Rövid ideig lakott benne Pethe Ist-
ván tornai fıispán, de Bocskai hajdúi is megfordul-
tak a várban. Végül a felkelés után visszakerült a 
Csákyakhoz. 1682-ben Thököly kurucai foglalták el 
és az a felkelıké maradt 1685-ig.  

1686-ban a bécsi udvar határozatot hozott a le-
rombolására és erre hamarosan sor is került. A te-
tıtıl megfosztott épületek és a megrongált várfalak 
az azóta eltelt három évszázad alatt omladoztak, 

pusztultak, de a bozóttal benıtt, sokhelyütt 10 m 
magas romok még jól érzékeltetik a vár egykori 
nagyságát.  

A mai várrom 

A vár hármastagozódású. A külsıvár háromszög 
alaprajzú, két sarkán bástyákkal megerısített ud-
varral. Innen nyugat felé indulva, belsı kapun jut-
hatunk be, a sarkain kerek bástyákkal övezett kö-
zépsıvár magas udvarába. A vár legısibb részét 
tovább, nyugat felé haladva a magas kaputornyon 
át érjük el, a négyszögletes alaprajzú belsı udvar-
ba jutva. Ez 5 méterrel fekszik magasabban az 
elızı várrésznél. A belsıvár udvarát a palotaszár-
nyak romfalai szegélyezik és a déli és északi bás-
tyák maradványai is láthatók.  

A vár legendája 

A vár hosszú ideig a Patócsyaké volt, mígnem Patócsy Benedeket a rozsnyói vörös barátok kezd-
ték sőrőn látogatni. Annyira behálózták a várurat, hogy az a halálos ágyán az ı részükre csinálta a 
testamentumot. A barátok még arra is rávették, hogy bízza rájuk a fiát, ık majd papot nevelnek be-
lıle.  

Az említett végrendelet passzusa szóról-szóra így hangzott: "Birtokomat két részre osztom, az 
egyik a szádvári uradalom huszonkilenc faluval, másik rész a gombaszögi vadászházam a réttel és 
a kis erdıvel. Mindkettıt a barátoknak hagyom úgy azonban, hogyha a fiamból papot nevelnek, kit 
szintén az ı gondjaikra bízok. De ha valamely okból nem akarná fiam a papi pályát, akkor a két 
birtok közül az legyen a fiamé, amelyiket a barátok akarják."  

Persze esze ágában sem volt a fiatal Bálintnak pappá lenni. Mihelyt megnıtt, otthagyta a baráto-
kat, Budára ment és beállott a király vitézei közé. Az örökösödés ügye Mátyás király elé került, aki 
felrendelte a barátokat és a végrendelet elolvasása után megkérte ıket - itt színünk elıtt nyilvánít-
sák ki, a két birtok közül melyiket akarják. İk felelik: egy szívvel, egy lélekkel a szádvári uradalmat 
akarják. Nos tehát, válaszolt a király: minthogy kegyelmetek a szádvári uradalmat akarják, hát ak-
kor annak kell lennie a Patócsy fiáé, mert a végrendelet szóról-szóra ezt mondja: " a két birtok kö-
zül az legyen a fiamé, amelyiket a barátok akarják."  
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Zöld Sátor a Kocsonyafesztiválon 

2010-ben immár 3. alkalommal 
került megrendezésre a Kocso-
nyafesztivál keretei között a Zöld 
Sátor prog ram. A fesztivál olyan 
megjelenési lehetıséget biztosít, 
ami elég ritka, mivel a „zöld” ren-
dezvényekre a konkrét célcsoport 
látogat el, tudatosan, néhány ez-
ren, de egy sokrétő fesztiválon az 
,,átlagember”, az átlagérdeklıdı 
,,tévedhet be” a környezetvédelmi 
programokkal megtöltött sátorba és 
elıadótérbe.  
A fesztivál 3 napja alatt egy 300 m2 
-es sátorban 24 standdal vártuk az 
érdeklıdıket, köztük több országos 
szervezet standjával (Amatır Me-
teorológusok Egyesülete, Magyar 
Természetvédık Szövetsége, Ma-
gyar Kerékpárosklub, Védegylet 
Egyesület stb.). A standok környe-
zetvédelemmel, természetvéde-
lemmel, egészséges életmóddal 
kapcsolatos szóróanyagokat, kiad-
ványokat bemutatókat, foglalkozta-
tó programokat tártak az érdeklı-
dık elé. Az eddigi tapasztalatokból 
okulva idén a standoló téren belül 
egy 100 m2-es területet választot-
tunk le (sötétítést és hangosítást 
megteremtve) az elıadások zavar-
talan biztosításához. Méréseink 
alapján a 3 nap alatt 20 000 fı lá-
togatta meg a Zöld Sátrat. Az el-
múlt évekhez hasonlóan, idén is az 
egész családnak nyújtottunk kikap-
csolódási lehetıséget, játékos ta-
nulást, új információkat. A gyerme-
kek a játszóházban természetes 
anyagokkal ismerkedhettek (3 nap 
leforgása alatt 750 gyerek), de 
meglátogathatták a Miskolci Állat-
kert és Kultúrpark állatsimogatóját 
és a vadászgörények játszóházát 
is. A felnıttek az ismeretterjesztı 
standokon kívül vásárolhattak a 
Zöld bolt termékeibıl, biogazdák 
kínálatából. A Zöld Kapcsolat 
Egyesület komposztálási standja 
ismét várta a miskolci komposztke-
ret igénylıket. A számítógépes re-
gisztráció alkalmával kiderült, hogy 
80 fı jelentkezett a fesztiválon 
komposztkeret igénylésére, a 
kompomatával naponta 100 gyerek 
játszott.  Az Ökológiai Intézet Ala-

pítvány statisztikájából kiderült, 
hogy 87 fı számoltatta ki az ökoló-
giai lábnyomát. A Tisza-tavi 
ökotúrák népszerősítésére a 
Tiszavirágzást bemutató kirándu-
lásra 181 érdeklıdı e-mail címe 
győlt össze, ami minden eddigi 
ilyen e-mailgyőjtést felülmúlt. A 
Magyar Madártani Egyesület láto-
gatók könyvét 84 fı írta alá, és 200 
madártannal kapcsolatos totót töl-
töttek ki. Ismét nagy sikert arattak a 
gombászok standjai ahol legtöbben 
a gyógygombák iránt érdeklıdtek. 
A bükki füvesember Szabó György 
elıadása szintén tömegeket von-
zott, folyamatos tea kóstoltatásuk 
alkalmával 220 liter gyógynövé-
nyes nedő fogyott el. 
A környezetvédelem mellett felhív-
tuk a figyelmet a méltányos keres-
kedelemre, a szociálisan és ember-
jogilag is tiszta termékekre és az 
esélyegyenlıségre. A szimbiózis 
alapítvány sérült fiataljainak eser-
nyıs tánca is helyet kapott a sátor 
elıadó terében, valamint a sátor 
elıtt a Baráthegyi vakvezetı kutyák 
munkájába leshettek be a látoga-
tók. 
Újdonságnak számított, hogy egy 
rajzpályázat keretében már január-
ban ráhangoltuk az ország általá-
nos iskolás korcsoportját a környe-
zettudatos gondolkodásra. A 
VÁLTS…! (Válts a közlekedésben, 
Válts az energiafelhasználásban, 
Válts a fogyasztásban) rajzpályázat 
keretében 697 db pályázat érkezett 
az Ökológiai Intézethez az egész 
ország területérıl és a határainkon 
túlról is. A mőveket kiállítottuk a sá-
torban, a 40 díjazottnak a jutalma-
kat, a meghívásunkra a fesztiválra 
látogató, Debreceni Zita tiszteletbe-
li klímanagykövet adta át. 
Ismét megjelentettük a Zöld 
Szemmel címő periodikánk Kocso-
nyafesztivál különszámát 3000 
példányszámban, amely lehetısé-
get teremtett a sátorban standoló 
szervezetek bemutatására. 
A program 3 napja alatt önkéntese-
ink segítségével kérdıíveket töltet-
tünk ki a látogatókkal, az alábbi 
témakörökben: 

1. Véletlenül tért-e a sátorba, vagy 
tudatosan kereste a Zöld Sá-
tort? 

2. Honnan értesült a Zöld Sátor 
programjairól? 

3. Melyik programok érdekelik leg-
inkább? 

4. Konkrétan mely standok, elı-
adások, programok keltették fel 
leginkább érdeklıdését? 

5. Megrendezésre kerüljön-e jövı-
re is a Zöld Sátor program? 

6. Javaslatok a jövıbeni Zöld Sá-
tor programokhoz: 

Eredmények 200 kitöltött kérdıív 
alapján: 

A diagramokból is kiderül, hogy a 
látogatók tudatosan keresik fel a 
programjainkat (78 % ) 
A megrendezésre kerüljön-e jövıre 
a Zöld Sátor program a 200 vá-
laszadó egyöntetően igennel vála-
szolt. Honnan értesült a Zöld Sátor 
programjairól? kérdésre szignifi-
káns eltérések az alternatív vála-
szok között nem voltak. Partnere-
ink, és a látogatók visszajelzése 
alapján a 2010-es Kocsonyafeszti-
vál Zöld Sátor programját sikeres-
nek ítéljük meg. 

Bodnár Katalin 
Ökológiai Intézet a Fenntartható 
Fejlıdésért Alapítvány 
3525 Miskolc Kossuth u. 13 
Tel: 46/505-768, E-mail: 
bodnarkata@ecolinst.hu 
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Természetjárók a Zöld Sátorban 
 

 
Az elmúlt évekhez hasonlóan a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség ismét képviseltette magát a lét-
szám és egyéb adatokban is rekordokat döntı miskolci Kocsonyafesztiválon. 
A „zöld” szervezetek nagyszámú érdeklıdésének köszönhetıen idén bár kisebb területen nyílt lehetıségünk 
Szövetségünk és tagszervezeteink bemutatására, ettıl függetlenül érdeklıdıkben most sem volt hiány. 
A pénteki nyitó nap egyfajta „bemelegítı” fesztiválnapnak bizonyult a Zöld Sátor „szigetei” számára, mely az-
tán vasárnapra hatalmas forgatagban csúcsosodott ki. 
A standunknál megfordult több ezer érdeklıdı az általunk nyújtott hasznos tájékoztatások, információk mel-
lett, a szervezetünk tevékenységét ismertetı szóróanyagokkal, az általunk létrehozott tanösvényeket bemu-
tató tájékoztató füzetekkel, jelvényszerzı túramozgalmainkat összefoglaló füzetekkel, közeli rendezvényeink 
(Népek Tavasza teljesítménytúra, Nagy-Milic Nemzetközi Turista Találkozó) szórólapjaival, s emellett termé-
szetesen tagszervezeteink programjainak ismertetıjével térhetett haza. 
 

 
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség ezúton is köszönetét fejezi ki a Kocsonyafesztivál Zöld sátrában 
biztosított megjelenési lehetıségért a Zöld Kapcsolat Egyesületnek. 
 
Köszönjük továbbá tagszervezeteink azon természetjáróinak segítségét, akik a bemutatkozó szóróanyagok 
elıkészítésében, illetve a fesztiválnapok során teljesített tájékoztatásoknál - szabadidejüket a természetjárás 
népszerősítése érdekében feláldozva – részt vettek. 
 
 

A Miskolci kocsonya legendájáról 
 
... AVAGY A BÉKA ÉS A KOCSONYA. A MISKOLC VÁROSÁHOZ KÖTİDİ MONDÁSOK KÖZÜL A LEGISMERTEBB ÍGY HANGZIK: 
"PISLOG,MINT A MISKOLCI KOCSONYÁBAN A BÉKA". NOHA A MONDÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ TÖRTÉNET SZÁMOS FORMÁ-
BAN FENNMARADT A19.-20. SZÁZAD FORDULÓJÁRÓL, KELETKEZÉSE MÉGIS A HOMÁLYBA VÉSZ. AZ SEM DERÜLT KI MIND-
MÁIG, HOGY PISLOGOTT-E ABÉKA A MISKOLCI KOCSONYÁBAN VAGY SEM. A SZÓLÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ÉTELT AZON-
BAN MAGÁHOZ EMELTE AZ IRODALOM, SIDÉN IS RENDEZNEK E GASZTRONÓMIAI KURIÓZUM KÖRÉ MÁRCIUSIG TARTÓ TÉ-
LI FESZTIVÁLT "SZÜLİVÁROSÁBAN".ESZI VALAKI VAGY SEM: A MISKOLCI KOCSONYA TÖRTÉNETE BEÍRTA MAGÁT A HONI 
KULTÚRHISTÓRIÁBA. A FOGALOM ELSİDLEGESJELENTÉSE AZONBAN NEM GASZTRONÓMIAI, HANEM A FÉLELEM EMBERI 
TULAJDONSÁGÁNAK LEÍRÁSÁRA ALKALMAZZÁK. EKKÉNTHASZNÁLJÁK AZ IRODALMÁROK IS. PÁSKÁNDI GÉZA A PILÁFBÓL 
KIBÉGETÉS CÍMŐ VERSÉBEN ÍGY FOGALMAZ: "A SZIMBÓLUMOKATNEM LEHET NYERSEN LEFORDÍTANI / A TÖRTÉNELMI - 
HÉTKÖZNAPOK NYELVÉRE. / MIDİN BIRKA VOLTAM PILÁFBAN. / NEM, NEMMISKOLCI KOCSONYA (...)"SOROK VARGA JÓ-
ZSEF LÉTFORGÁCSOK CÍMŐ REGÉNYÉBİL: "MIÉRT REMEG ÚGY, MINT A MISKOLCI KOCSONYA? - KÉRDEZTE 
KÁRÖRVENDİENA BETYÁR. - LESZ MÉG OTT TÖBB IS, AHOL EZ TERMETT, CSAK OKOSNAK KELL LENNI. (...) "BALLAI LÁSZ-
LÓ: A KITAGADOTT CÍMŐ REGÉNYÉBEN PEDIG EZ ÁLL: "HÁT MÉG SZÓLNI SEM MERTEM HOZZÁ, HA NEM KÉRDEZETT.HA A 
KÖZELEMBE ÉRT, REMEGTEM, MINT A MISKOLCI KOCSONYA (...)"A MISKOLCI KOCSONYATÖRTÉNET EREDETIJÉT 
DOBROSSY ISTVÁN TÖRTÉNÉSZ A MISKOLCI FOGADÓK ÉS A VENDÉGLÁTÁS TÖRTÉNTE CÍMŐ KÖNYVÉBEN ÍRJA LE. 
ESZERINT: 
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A VASÚTI FORGALOM MEGNYITÁSA ELİTTI IDİKBEN A GÖMÖRVIDÉK ÉS BUDAPEST KÖZÖTTIFELSİ MAGYARORSZÁGI 

KERESKEDELMET TÖBBNYIRE GÖMÖRI FUVAROSOK KÖZVETÍTETTÉK. MISKOLC VÁROSA EZEKNEK KÖZBENSİÁLLOMÁSA 

VOLT. A FUVAROSOK ÁLTALÁBAN A SZENTPÉTERI KAPUBAN LÉVİ "SZARVAS", "TÖRÖKFİ" ÉS A "MAGYAR HUSZÁR" 

NEVŐVENDÉGFOGADÓKBAN SZÁLLTAK MEG ÉJSZAKÁRA. EGY FELSİ-GÖMÖRI TÓT FUVAROS IS A "MAGYARHUSZÁRBA" 

TÉRT BE NAPSZÁLLTAKOR. VACSORÁT KÉRT A KOCSMÁROSNÉTÓL, MÉGPEDIG KOCSONYÁT. AZ ASSZONYKA, AKIT A 

NÉPFANTÁZIÁJA BIZONYOS POTYKA KATIKÉNT İRZÖTT MEG, A HÁZ ALATTI PINCÉBİL FEL IS HOZOTT EGY TÁNYÉRRAL 

ÉS A VENDÉG ELÉ 

TETTE. A TÓT ATYAFI NEKILÁTOTT, ÉS ELİSZÖR IS A TÁNYÉR KÖZEPÉTİL KIKANDIKÁLÓ HÚST AKARTA MEGENNI. EGY-

SZERRE AZONBANIJEDTEN ELEJTETTE A VILLÁT ÉS FELKIÁLTOTT: JAJ, JAJ, KOCSMÁROSNÉ, ENNEK A KOCSONYÁNAK 

SZEME IS VAN, S CSAK ÚGY HUNYORGATFELÉM!POTYKA KATI ASSZONY ELHŐLVE KONSTATÁLTA, HOGY IGAZAT SZÓLT A 

VENDÉG: VALÓBAN EGY BÉKA VOLT A KOCSONYÁBA FAGYVA.AZ ELMONDÁSOK SZERINT MISKOLCON NAGYON SOK FO-

GADÓJÁBAN ÉS PINCÉJÉBEN TÖRTÉNT HASONLÓ, AZ "ÁLDOZATOK" KÖZÖTTPEDIG VOLT FUVAROS, 

HÉTKÖZNAPI POLGÁR, ORSZÁGGYŐLÉSI KÉPVISELİ. AZ ESET ELİFORDULT A 

18.-19.SZÁZADBAN ÉPPÚGY,MINT A 20.SZÁZAD KORONA SZÁLLÓJÁBAN. A 

TÖRTÉNETEK SOKSZÍNŐSÉGÉT AZONBAN MEGLEPİEN EGYSÉGESSÉ TESZI, 

HOGY AZESET MEGTÖRTÉNTÉBEN SENKI SEM KÉTELKEDIK...ÁLLJON AZÉRT ITT, 

MIBİL IS ÁLL - NÉGY SZEMÉLYRE SZÁMÍTVA - EGY VALÓDI MISKOLCI KOCSONYA: 1 

KG KOCSONYAHÚS (FEJ, LÁB, CSÜLÖK, BİRKE, FAROK,NYELV), 2 DB 

VÖRÖSHAGYMA, 4 GEREZD FOKHAGYMA, 2 DB SÁRGARÉPA, 2DB 

PETREZSELYEM GYÖKÉR, 20 SZEM EGÉSZ BORS, ÍZLÉS SZERINT SÓ, 

PIROSPAPRIKA... 
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A gomba megnevezése III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XIII I. II. 

Ízletes kucsmagomba  ���� ����          
Májusi pereszke  ���� ���� ����         
Mezei szegf őgomba  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����    
Kerti csiperke  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����    
Fenyı tinóru  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����    
Ízletes vargánya   ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����    
Erdıszéli csiperke   ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����    
Barna gy őrős tinóru    ���� ���� ���� ���� ���� ����    
Nagy ızlábgomba    ���� ���� ���� ���� ���� ����    
Molyhos tinóru    ���� ���� ���� ���� ���� ����    
Érdesnyelv ő tinóru    ���� ���� ���� ���� ����     
Királyvargánya    ���� ���� ���� ���� ����     
Sárga rókagomba    ���� ���� ���� ����      
Erdei csiperke    ���� ���� ���� ���� ���� ����    
Rózsás korállgomba    ���� ���� ���� ���� ���� ����    
Rizike    ���� ���� ���� ���� ���� ����    
Császárgomba    ���� ���� ���� ���� ����     
Győrős tölcsérgomba       ���� ���� ���� ����   
Szürke tölcsérgomba       ���� ���� ���� ����   
Lila pereszke       ���� ���� ���� ���� ����  
Fenyı pereszke       ���� ���� ���� ���� ����  
Téli fül ıke       ���� ���� ���� ���� ����  
Késıi laskagomba       ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

Ördögszekérgomba       ���� ���� ���� ���� ����  

    
24. 
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Széncinke (Parus major) 

A széncinke a kertjeinkben elıforduló leggyakrabb cinkefajta. Tavaszi éneke mindany-

nyiunk számára igen kedves: „nyitnikék, nyitnikék!”  

Alkalmas madáretetı lakójaként értékes szövetségesnek bizonyul számos kártevı ellen. 
Kinézete: kb. 14 cm nagyságú, nyaka és feje csillogó fekete, pofája fehér, sárga begye középen fekete csík-
kal, háta zöldes.  
Életmódja: A cinkék akrobatikusan repkednek az ágak között, amikor rovarok után kutatva a fákat és bokro-
kat kutatják. Néha már-már túl nagy számú jelenlétük akár idegesítı is lehet, hasznuk azonban vitathatatlan. 
Fészküket természetes mélyedésekben, madáretetıkben építik mohából, szırbıl és tollból. A tojó áprilistól 
júniusig költi ki 8–12 tojását, a fiókákat mindkét szülı eteti, amelyek kb. 20 nap alatt válnak repülıképessé.  
Évente általában kétszer költ. 
Hasznuk:  Egy cinkepár a fiókák háromhetes nevelése során kb. 7000 – 8000 rovart és hernyót (nagy téli 
araszoló, levéltetvek, pajzstető) győjt össze. Évszaktól függıen gyümölcsöket és magvakat is győjt. 

 
Zelk Zoltán: Mit mondanak a madarak ? 

  
 

 
Cinke 

 
Hallgasd csak a cinegét, 
azt mondja, hogy: „Nyitnikék! 
Elolvadt a hó, a jég 
ne aludjon kert, a rét, 
az a dolguk: nyitni, nyitni, 
virágot, rügyet kinyitni, 
nyitni, nyitni, nyitnikék!” 
Nem mindig ilyen vidámak, 
mikor téli ágra szállnak, 
eledelre nem találnak, 
panaszkodnak: „Nincs… 
nincs… 
nincs… 
Itt sincs…itt sincs, sincs, sincs, 
sincs…” 
Ha valamit mégis lelnek, 
mondják is, hogy: „Kicsit ér!” 
Kicsit ér! Kicsit ér! 
még akkor sem örvendeznek, 
mert keveset ád a tél –  
 

  
Rigó 

 
Hát most milyen madár szól itt? 

S hallod, éppen téged szólít, 

téged szólít, tıled kérdi, 

tudsz számolni? 

Mondd meg néki,  

ezer fán mennyi dió. 

Ha nem felelsz, hát megmondja, 

tavaly ısszel megszámolta, 

ezer fán annyi dió,  

hogy éppen egy millió! 

Fiú! Fiú! Millió! 

Millió! Millió! 

 

 
Pacsirta 

 
Ez meg milyen madár lehet? 
Túlszállt már három felleget,  
s mindjárt eléri az eget! 
A pacsirta! ki más lehet?! 
Mindig csak az eget járja, 
földön fészkel, égen szárnyal, 
sohase röpül a fára! 
Figyeljed csak milyen tréfás, 
jókedvő a mondókája: 
„Felmegyek!  
felmegyek! 
megnézem 
az eget! 
Kérek ott 
szekeret,  
lovat és  
szekeret!” 
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Újszerően 

 
A meghatározásokat az ábra baloldalán lévı számozás szerint közöljük. A válaszokat  azok sorendjében kérjük beírni. 

Az ábrában lévı számozások mindig ugyanazt a betőt jelentik, ez sokat segít a megfejtésben. Az üresen maradt kocká-

ba a betőket folyamatosan összeolvasva Gracián spanyol filozófus bölcs mondását kapjuk végsı megfejtésül. 

 

Meghatározások : 
 
1. Kijut a szorult helyzetbıl 

2. Az egyén elismerése önmaga 

által 

3. A település mindenki által bir-

tokolt része 

4. Szívre hatóan könyörögnek 

5. Sokkhatást nyomatékkel át-

érzı 

6. Nem sokára itt a kikelet 

7. Névelıs „alkotásai” a télnek  

8. Arcszırzetet népiesen eltávo-

lít 

9. Felfőrészelt fát daraboló 

10. Nyomatékkal, meggyızıen 

éreztet 

11. Tavak,  mocsarak páncélos 

hüllıje 

12. Rendıri tevékenység valla-

táskor 

13. Kétkerekő jármővet tekerı 

személy 

14. Távolságot meghatározó két 

szó 

/Készítette : Tislerits Endre/ 

� Eddig jöttünk, innentıl megyünk.  

� Jó, hogy van három GPS-ünk is... tuti, 
hogy eltévedünk ! 

� A GPS megmutatja, hogy itt vagyunk! 

� Hoztatok olyan izét, ami forog és mu-
tatja északot ? 

 
Az életbıl elleste : Bereczki Dániel , a magyaráztok a 
Sétafika címő  honalapról valók!  � Van meleg sapkám, csak nem áll jól és 

otthon hagytam.? 
 

 

 

1. 
1 2 3 1 2 4 2    

2. 
   2 5 6 7 8 9 6 

3. 
10    2 11 7 8 2 12 

4. 
   2 10 2 8 4 2 10 

5. 
13 2 8 2 11 2    14 

6. 
12 15 16    8 2 6 16 

7. 
15 17    13 2 11 2 10 

8. 
8 2    2 12 16 18 8 

9. 
6 16    19 11 20 12 21 

10. 
9 11 16 9 10 2 8    

11. 
   4 14 6 13 9 10 15 

12. 
6 16    2 6 20 12 22 

13. 
10    10 19 18 11 23 6 

14. 
2 12    15 24 24 20 3 

26. 
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2010.évi els ı szerdai túra DTSK 
 

  

2010.01.31.Téli Tájolás tájékozódási teljesítmény t úra  

2010.02.17.Vasutas turista vetélked ı 
 

  

 
2010.02.17. Bakancsos Bá 

 

2010.02.21. MHTE  túra 
 

  

2010.03.14 MVSC-VTBE szakosztályi túra 
 

    
Északi TÉszaki TÉszaki TÉszaki Táááájakonjakonjakonjakon    

 
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 
Készítık : Bartók Julianna, Bernáth Marietta Felelıs kiadó :Zárdai István 

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

Készült 500 példányban   
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AMADÉ VÁR 

  

DIÓSGYİR 

BORSODI VÁR 

  

REGÉC 

SÁROSPATAK 

  

ÓNOD 

BOLDOGKİVÁRALJA 

  

FÜZÉR 
 


