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Impresszió 

 

Elég gyors a pulzu-

som. Nem a 

stressztıl. Nincs 

különösebb okom 

az izgalomra. Min-

dössze az történt, 

hogy most kapasz-

kodtam fel a Só-

lyom-kıre. Ahogy 

kibukkanok az er-

dıbıl elém tárul a 

mélység. Kitágult a 

világ. Jó volna fel-

repülni és felülrıl 

nézni a tájat. Meg-

állok, szusszanok 

egyet. Egy ideig 

gyönyörködöm a 

kilátásban. Ebben a 

szép késı ıszi 

ajándék napfény-

ben élesebbek a 

színek. Tobzódsz a 

színpompában. Az 

elıtted elterülı völgyben sárgák, barnák itt-ott egy-két mélypiros folt, és persze a fenyık sötét örökzöldjei. 

Fehérlı sziklák, megbújó szinte észrevétlen lila virágfoltocskák. Elhelyezkedek egy kényelmes sziklán, be-

hunyom a szemem „erdei” csönd van, a nap felé fordulok, érzem az arcomon a meleg simogatást. Csukott 

szemmel élvezem a perceket. A szemhéjam alatt gomolygó vörösöket, narancsokat látok. Próbáltad már 

te is? Arccal fordulni a nap felé, és úgy látni a színeket, hogy közben nem nyitod ki a szemed? Belefeled-

kezek az érzésekbe. 
 

Aztán meghallom a turista „zajt”. Megérkeznek a többiek. Gyönyörő ! Közlöm velük, mintha ık nem látnák, 

de ez olyan, amit feltétlenül meg kell osztani másokkal. Elcsendesülünk. Mindenki letelepedik, elıkerül az 

elemózsi.  
 

Ismét behunyom a szemem. Figyelem a belsı színeket és a külsı hangokat, a duruzsolást. Nehezen leír-

ható érzés: béke, nyugalom, biztonság körülöttem a barátaim …. „otthon” vagyok.                            (BJ) 
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Márciusi köszöntı 
 

Szeretjük a telet , nagyon jó a fehér puha hóban 

túrázni, és hétvégeken mindenféle évadzáró bu-

likba járni, de végre itt a tavasz! A világ, a ter-

mészet szemmel láthatóan ébredezik. A gerlék 

búgnak, a macskák vernyákolnak, nedves földil-

lat lengedez, az erdőben megjelenik a hóvirág, 

az ibolya és tavasz hérics (az év vadvirága) 

ergó a télnek annyi!. Szeretjük a márciust, vár-

juk az idusát (Népek tavasza !) a Húsvétot. Igaz, 

már minden nagykorú tudja, a tojás nem a nyu-

szitól van (pláne nem a hímes! ) és bár ez kicsit 

elkeserítő, de a keresztény hitvallás ünnepe 

megmaradt. Meg a sonka. Ami ugye, nem egy 

utolsó dolog!  
Bevezetőként álljon itt még két Sándor , (akik 

ugye zsákban hozzák a meleget !)- Márai né-

hány idevágó, hangulatos gondolata, valamint 

Kányádi egy kedves strófája. 
 

 „Nagyon boldog vagyok, hogy még egyszer 
megéltem érkezésed, Március!  Mint aki tárná-
ból, bányalégből érkezik, sáros lábakkal és elful-
ladt tüdővel megállok a napvilágon, kifújom ma-
gam és énekelni kezdek” 

(Márai Sándor,Négy évszak/Március- részlet) 
 

„Kinyílott az idő,mint egy virág,barkázik, rügye-
zik a fűzfaág.” 

(Kányádi Sándor,Március- részlet) 
Bartók Julianna 
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A Március név eredete 

 

Az elnevezés (miből, másból?) a latin Martius hónapnévből ered. Annyit tesz: 

Mars (isten) hava. Rómában ez az év kezdő hónapja volt, megfelelően a 

mediterráneumban elterjedt tavaszi – napéjegyenlőségi — évkezdési szokásnak. 

Róma a tavasz-újévet március Idusán, holdtöltekor ünnepelte. Március 14-én 

kergették ki a városból az elmúlt évet jelképező, agg Mamurius Veturiust (a Tél), 

és másnap köszöntötték az év megújulásának istennőjét, Perenna „anyát”. 
 

Március régi magyar neve Böjtmás hava. Az elnevezés arra utal, hogy március a 

böjt második hónapja. A nagyböjt java általában, többnyire valóban márciusra 

esik. Hónapunkat nevezték Kos havának is a március 21-ével kezdődő új csilla-

gászati év első hónapjáról. 
 

Márciust régente tüzes ifjú személyesítette meg (a Kos eleme a csillaghitben a tűz volt) Marshoz illően sisak-

ban, vörös és fekete ruhában ábrázolták, vállán szárnyakkal. Jobbjában a Kos jelét tartotta virágkoszorúban, 

baljával serleget emelt, színültig töltve a mediterrán tavasz terményeivel.  
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Idıpont Rendezvény neve Rendezı szervezet 

2012.01.07 Évnyitó túra B.A.Z. Megyei Szövetség 

2012.01.29 Téli bükki tájolás táj.i teljesítménytúra (10/14/28 km) Zöld Sportok Clubja 

2012.02.18 XIX. Barcika teljesítménytúra (15/25/50/65 km) Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület 

2012.02.25.-26. XVII. Természetjáró Vetélkedő, Bakancsos bál, téli túrák Vasutas Természetjárók Bükki Egyesülete 

2012.03.15 XV. Népek tavasza teljesítménytúra (10/15/30/42 km ) B.A.Z. Megyei Szövetség  

2012.04.01 Kiútahírem tájékozódási teljesítménytúra (15/25/42) Zöld Sportok Clubja 

2012.04.14 VII. Bükki források teljesítménytúra (17/30/50 km) Vasutas Természetjárók Bükki Egyesülete 

2012.04.22 
VII. "Nagy-Milic" Szlovák-magyar Természetjáró 
Találkozó B.A.Z. Megyei Szövetség 

2012.04.27.-28. VII. Vitézlő teljesítménytúra (15/25/35/50) Szendrői Természetjáró Szakosztály 

2012.05.06 XXVII. Bükk teljesítménytúra (15/25/50 km) Diósgyőri Természetbarát Sport Klub 

2012.05.12 III. Karszt teljesítménytúrák (15/25/35/50/70 km) Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület 

2012.05.13 XXXI. Encián Kupa tájékozódási verseny B.A.Z. Megyei Szövetség 

2012.05.19 
10 éves a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete 
programok Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete 

2012.05.20 B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség közgyűlése B.A.Z. Megyei Szövetség 

2012.05.24.-28. Gyalogtúrázók XIX. Országos Találkozója Gyenesdiás (helyszín) 

2012.06.02 II. Kurucportyák (10/25 km) 
Lombok Alatt Turisztikai Egyesület és 
Görömbölyi Természetjáró Klub 

2012.06.02 Ravasz róka éjszakai táj. teljesítménytúra (10/14/28) Zöld Sportok Clubja 

2012.06.03 XIX. Hollós Kupa tájékozódási verseny TSC Természetjáró Szakosztály 

2012.06.03 Ózdi kohász teljesítménytúra (távok awww.ozditura.hu ) Ózdi Természetjárók Köre 

2012.06.09 X. Bükk fennsík teljesítménytúra (25/50 km ) Vasutas Természetjárók Bükki Egyesülete 

2012.06.18.-07.28. Bükki kalandtúra napközis tábor Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete 

2012. június vége Gótikus út a Szepességben Vasutas Természetjárók Bükki Egyesülete 

2012.06.28.-07.01. Tisza tavi vízi és kerékpáros tábor Lombok Alatt Turisztikai Egyesület 

2012.07.14 Tiszaújvárosi Turista Triatlon TSC Természetjáró Szakosztály 

2012.07.23.-29. 42. Országos és Nemzetközi Túrakerékpáros Találkozó, 
Mindszent 

Csongrád megyei Természetbarát 
Szövetség. 

2012.07.16.-.28. Bükki kerékpáros napközis tábor Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete 

2012.08.04 Bükk 900 teljesítménytúra TSC Természetjáró Szakosztály 

2012.09.01 Tisza gátak kerékpáros teljesítménytúra (50/90 km) TSC Természetjáró Szakosztály 

2012.09.08.-09. Európa Túranap   

2012.09.09 IV. Tokaji bakancsos bor teljesítménytúra MVSC Természetjáró Szakosztály 

2012.09.15 II. Barangoló-Barlangoló családi nap és teljesítménytúra Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete 

2012.09.22 XIV. Zemplén Kupa tájékozódási verseny Sárospataki Elektromos Sport Egyesület 

2012.09.22 Autómentes napi kerékpártúra TSC Természetjáró Szakosztály 

2012.09.vége XI. Turista Főzőverseny Vasutas Természetjárók Bükki Egyesülete 

2012.09.22 Természetjárók napja, Dobogókő MTSZ 

2012.09.29 Magashegy teljesítménytúra (15/25/45 km) Felsővadászi Diák Sport Egyesület 

2012.09.30 Tompa Mihály teljesítménytúra (10/20/25/35,75 km) Vasutas Természetjárók BK, Bánréve 

2012.10.09 Szendrő körül gyalogszerrel Szendrői Természetjáró Szakosztály 

2012.10.27-28. Őszi megyei vezetői értekezlet B.A.Z. Megyei Szövetség 

2012.11.16 Lombhullató est, Bakancsos bál 
Miskolci Helyiipari Természetbarát 
Egyesület 

2012.11.24 Szellemes szép lélek táj. teljesítménytúra (15/30 km) Zöld Sportok Clubja 

2012.12.08 Mikulástúra B.A.Z. Megyei Szövetség 
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2012-ben 120 éves a szervezett természetjárás B.-A.-Z. megyében. 
 

Ebből az alkalomból a megyei Természetjáró Szövetség túrasorozatot indít. Minden hónapban más-
más egyesület vezet rövid, mindenki által teljesíthető túrát. A túrán résztvevők egymásra épülő fokoza-
tokat érhetnek el. 

 

Január 

VízöntVízöntVízöntVízöntő    hhhhaaaavavavava    

Nagyboldogasszony 
hava 

TÉL HAVATÉL HAVATÉL HAVATÉL HAVA    

1.Január (Miskolci Vasutas Sport Club Túra Szakosztály 
szervezésében) 
A túra időpontja: 2012. január 14. (szombat) 
Útvonal: Garadna - Heteméri völgy - Kühne Adolf úton Szent-
lélek (volt forrás, kolostor-rom, volt turistaház) - Látó-kövek - 
Tér-bikk - Örvény-kő - Köpüs-forrás - Ferenc-forrás – Garad-
na 
Táv: 10 km, szint: 430 m 
Indulás: Diósgyőrből a 9 óra 15 15-ös utóbusszal.  
Túravezető: Csarnai Béláné.  

Február 

Halak havaHalak havaHalak havaHalak hava    

Böjtelő hava 

TÉLUTÓ HAVATÉLUTÓ HAVATÉLUTÓ HAVATÉLUTÓ HAVA 

2.Február (Diósgyőri Természetbarát Sport Klub szervezésé-
ben) 
A túra időpontja: 2012. február 1. (szerda) 
Útvonal: Hollóstető - Bodzás rét - Lófőtisztás - Bükkszentke-
reszt - Fehérkőlápa - Lillafüred.  
Táv: 12 km, szint: 200 m 
Indulás: A Búza térről 8,30-kor induló Volán busszal.  
Túravezető: Balkányi Ferenc. 

 

Március 

Kos havaKos havaKos havaKos hava    

Böjtmás hava 

TAVASZTAVASZTAVASZTAVASZELELELELŐ    HHHHAAAAVAVAVAVA 

3. Március (Szövetség szervezésében) 
A túra időpontja: 2012. március 15. (csütörtök) 
Útvonal: XV. Népek tavasza teljesítménytúra bármelyik távja 
teljesíthető. 
További részletek később a www.eszaktura.hu honlapon. 

 

Április 

Bika havaBika havaBika havaBika hava    

Szent György hava 

TAVASZ HAVATAVASZ HAVATAVASZ HAVATAVASZ HAVA 

4. Április: (Szövetség szervezésében) 
A túra időpontja: 2012. április 22. (vasárnap) 
Útvonal: VII. Nagy-Milic túra. További részletek később a 
www.eszaktura.hu honlapon. 

Május 

Ikrek havaIkrek havaIkrek havaIkrek hava    

Pünkösd hava 

TAVASZUTÓ HTAVASZUTÓ HTAVASZUTÓ HTAVASZUTÓ HAAAAVAVAVAVA 

5. Május (Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztály 
szervezésében) 
A túra időpontja: 2012. május 19. (szombat) 
1.) Bükkszentkereszt - Sűrű-bérc - Nagy-kőmázsa - Várhegy - 
Miskolc-Tapolca 
Táv: 12 km, szint: 160 m 
Indulás: 9,20 órakor a Borostyán étterem mögötti parkolóból. 
Bükkszentkeresztig egyéni utazás. 
Túravezetők: Tóth Éva és Szalai Zita.  

Június 

Rák havaRák havaRák havaRák hava    

Szent Iván hava 

NYÁRELNYÁRELNYÁRELNYÁRELŐ    HHHHAAAAVAVAVAVA 

6.Június (Lombok Alatt Turisztikai és R. Egyesület, Görömbö-
lyi TK. szervezésében) 
A túra időpontja: 2012. június 02. (szombat) 
Útvonal: Kuruc portyák teljesítménytúra bármelyik távja telje-
síthető. 
További részletek később a www.eszaktura.hu honlapon. 
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Július 
Oroszlán havaOroszlán havaOroszlán havaOroszlán hava    

Szent Jakab hava 
NYÁR HNYÁR HNYÁR HNYÁR HAAAAVAVAVAVA 

7. Július (Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület 
szervezésében) 
A túra időpontja: 2012. július 08. (vasárnap) 
Útvonal: Herman Ottó Emlékpark – Molnár-szikla – 
Szeleta-barlang – Bagolyvári laktanya romjai – volt Zsófia 
kilátó - Csókás – Turista Emlékpark – Közép-Garadna 
Táv: 12 km, szint: 350 m 
Indulás: 8,30 óra, Herman Ottó Emlékpark.  
Túravezető: Váradi Zsófia.  

Augusztus 
SzSzSzSzűz    havahavahavahava    

Kisasszony hava 
NYÁRUTÓ HNYÁRUTÓ HNYÁRUTÓ HNYÁRUTÓ HAAAAVAVAVAVA 

8. Augusztus (Bernáth Bt. Természetjáró Köre és Demeter 
Virág Baráti Kör szervezésében) 
A túra időpontja: 2012. augusztus 25. (szombat) 
Útvonal:Ómassa-Száraz-völgy-Gyula-forrás-Bánkút-
Bálvány-Bánkút-Csipkés-kút-Vadász-völgy-Ómassa 
Táv:11,5 km, szint: 500 m 
Indulás: Diósgyőrből a 8 óra 15 perckor induló 15-ös ab.  
Túravezetők: Fekete Tibor, Demeter László. 

 

Szeptember 
Mérleg havaMérleg havaMérleg havaMérleg hava    

Szent Mihály hava 
ŐSZELSZELSZELSZELŐ    HHHHAAAAVAVAVAVA 

9. Szeptember (Demeter Virág Baráti Kör és Bernáth Bt. 
Természetjáró Köre szervezésében) 
A túra időpontja: 2012. szeptember 16. (vasárnap) 
Útvonal: Ómassa- Bükki-kék– Bolhási-víznyelőbarlang - 
Jávorkút - Kühne Andor út - BNP-kutatóház - Savós-völgy 
- Hámori-tó – Lillafüred 
Táv:13,0 km, szint: 250 m 
Indulás: Diósgyőrből a 8 óra 15 perckor induló 15-ös 
autóbusszal.  
Túravezetők: Bernáth Marietta, Demeter László.  

Október 
Skorpió hSkorpió hSkorpió hSkorpió haaaavavavava    

Mindszent hava 
ŐSZ HSZ HSZ HSZ HAAAAVAVAVAVA 

10. Október (Szendrői Természetjáró Szakosztály 
szervezésében) 
A túra időpontja: 2012. október 06. (szombat) 
Útvonalak: 
1.) Váralja úti vendégház – Vár –Sütő-hegy oldal - Csehi – 
Bódva part - Kékfestőház – Váralja úti vendégház Táv: 
10km, szint: 180m. 
2.) Váralja úti vendégház – Vár – Ádám-domb – Köves 
hegy – Polyánka tető – Abod – Kecske farm – Billér-hegy - 
Váralja úti vendégház Táv: 15km, szint: 331m. 

 

November 
Nyilas havaNyilas havaNyilas havaNyilas hava    

Szent András hava 
ŐSZUTÓ HSZUTÓ HSZUTÓ HSZUTÓ HAAAAVAVAVAVA 

11.November (Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület 
szervezésében) 
A túra időpontja: 2012. november 03. (szombat) 
Útvonalak: 1.) A miskolci indulás útvonala: Ómassa - 
Kapu-bérc - Kemesnye - Odvas-kő - Szentlélek - Ómassa 
Táv: 13 km, szint: 550 m 
Találkozó: Ómassa, 15-ös aut. végállomás 07.30 
Túravezető: Vannay Ilona. 
2.) A kazinbarcikai indulás útvonala: Tardona - Odvas-kő – 
Tardona Táv: 10 km, szint.: 250 m 
Találkozó: Kazincbarcika aut. áll. 07.40 
Program: szalonnasütés, beszélgetés az Odvas-kői 
barlangszállásnál. Túravezető: Zárdai István. 

 

December 
Bak havaBak havaBak havaBak hava    

Karácsony hava 
TÉLELTÉLELTÉLELTÉLELŐ    HHHHAAAAVAVAVAVA 

12. December (Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete 
szervezésében) 
A túra időpontja: 2012. december 1. (szombat) 
Útvonal: Hóvirág u. (1-es busz megálló) - Petákos-dűlő - 
Ostoros-gerinc - Ostoros-hegy - Lőtér - Királyasztal - 
Chinoin - Kecskelyuk - Büdös-Pest - Molnár-szikla - 
Majális park (1-es busz végállomás) 
Táv: 10 km, szint: 400m 
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Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület 

Elnökségi beszámoló a 2011. évrıl 
 

Tisztelt közgyőlés! Sok szeretettel köszöntöm kedves sporttársakat valamint kedves vendégeinket. 

Véget ért a 2011-s év és az egyesület vezetősége ismét gyűlésre hívta tagjait, hogy számot adjunk az elmúlt 
esztendő eseményeiről, eredményeiről.  
 

Az elnökség az elmúlt évben is az alapszabályban megfogalmazott célok és irányelvek szerint végezte 
munkáját, minden hónap első és harmadik szerdáján – a túratervben megfogalmazott munkaterv szerint - 
elnökségi ülést tartottunk a Megyei Sportintézetben. Pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Civil Alap által kiírt 
működési költséget támogató pályázatra, de sajnos most először nem nyertünk. A Wesselényi Miklós Sport 
Közalapítványhoz sajnos már nem is nyújthattunk be újabb pályázatot, mert megszüntették az alapítványt. 
Sikeresen elszámoltunk az előző évi (2010-s) pályázatainkkal. Megszerveztük a munkatúrákat, eleget 
tettünk bevallási és egyéb kötelezettségeinknek. 
 

Taglétszámunk 2011-ben 210 főre emelkedett és 37 új tagot köszönthetünk sorainkban. 
2011-ben is minden hétvégére ajánlottunk mindenki által szabadon látogatható nyílt túrákat, valamint 
rendeztünk autóbuszos programokat.  
 

A 2011-s eredményeinket a számok tükrében: 

Gyalogtúrázás  
- 256 túranap 

- 2301 fő résztvevő  

- 3659,2 megtett km. 

- 91663 m megtett szintemelkedés 

 

Magashegyi túrázás: 
- 14 túranap 

- 15 fő résztvevő 

- 43 óra 15 perc kalauz idő 

- 7030 m megtett szintemelkedés 

- 5420 m megtett szintcsökkenés 

Vízitúrázás: 
- 1 túranap 

- 17 fő résztvevő 

- 13 megtett km. 

 

 

Egyesületen belül elért egyéni eredmények a pontok tükrében: 

Akik 1000 pont felett teljesítettek 

 

3656,9 pont Váradi Zsófia 

1683,6 pont Kalászi István 

1679,9 pont Sum Anna 

1490,1 pont Kiskun Magdolna 

 

1084,8 pont Dr. Kocsis Edit 

1041,9 pont Ifj. Kovács Béla 

1041,0 pont Gombár Lászlóné 

1014,0 pont Bereczki Dániel 

Túrázói minısítések az elmúlt évben: 
 

Kiváló természetjáró 

Ifj. Kovács Béla (2. alkalommal) 

Varga Jánosné 

 

Arany jelvényes természetjáró 

Bereczki Dánielné 

Bereczki Dániel 

 

Ezüst jelvényes természetjáró 

Dr. Kocsis Edit 

Pogány Sándorné 

 

Bronzjelvényes természetjáró 

Hronyecz József 
Kerekes Miklósné 
Dr. Királyné Papp Katalin. 

 

B.-A.-Z. megye teljesítménytúrázója 

Czeglédi Tibor 
Sum Anna 
Váradi Zsófia. 

 

Országos Kék Túra 

Kisszely-Papp Ferencné 
 

 

Öt kápolna a Somlón 

Fodor Gyula 
Kiskun Magdolna 
Sum Anna 
Váradi Zsófia 

 

 
2011-ben a Magyar Természetbarát Szövetség az egyesületünk 50 éves jubileumi évfordulója 
alkalmából Természetbarát Emlékérem és Oklevél kitüntetést adományozott egyesületünk részére. 
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Néhány eseményünkről részletesebben is 
beszámolok: 

Január 8. Hagyományosan Ferenczi Lajos emlék- 
és Megyei Évadnyitó túrával köszöntöttük a 2011-s 
évet, 12:00-kor koszorúzással tisztelegtünk egykori 
titkárunk munkássága előtt, valamint Bernáth 
Marietta a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró 
Szövetség főtitkára köszöntötte a megye 
tagszervezeteit képviselő sporttársakat és nyitotta 
meg ünnepélyes keretek közt a 2011-s túraévet. 
Egyesületünk a hagyományos „helyiiparos” teával 
köszöntötte azon sporttársakat, akiknek ezen a 
napon a Turista Emlékparkba vezetett útjuk.  

 

Március 15. 2011.-ben is részt vettünk a Népek 
Tavasza elnevezésű teljesítménytúrán. A Megyei 
Szövetség népszerű és sokak által látogatott 
rendezvényének sikeréhez sporttársaink is 
igyekeztek hozzájárulni, mi biztosítottuk a Kis-
Galya ellenőrzőpont személyzetét, illetve a rajt-cél 
állomáson is tevékenykedtünk a zökkenőmentes 
lebonyolítás érdekében. 2012.-ben is kérem a 
tagságot, hogy a rendezvény sikeres 
lebonyolításában vegyünk részt aktívan. 

Április 21-26. Húsvéti túra az Őrségben és Dél 
Burgenlandban. Sajnos nem kis erőfeszítésünkbe 
került egy héttel az indulás előtt új buszt szerezni, 
mivel aláírt szerződésünk ellenére, cserbenhagyott 
minket a vállalkozó, de szerencsénkre sikerült 
találnunk egy megfelelő méretű és éppen szabad 
autóbuszt. 68 fő részvételével indultunk úti célunk 
Szentgotthárd felé.  Megmásztuk a Somló hegyet, 
és a Somló vár romjai közt élveztük a napsütést. 2. 
napot az Őrségben töltöttük, nem csak 
építészetükkel, hagyományaikkal, de különös, 
számunkra ismeretlen szavaiknak jelentésével is 
megismerkedhettünk, s hogy csak néhányat 
elevenítsek fel ezek közül: paszita, tolitu, sindü…3. 
nap dél Burgenland nevezetességeivel 
ismerkedhettünk meg. Németújvár, Gyepüfüzes, 
Pinkakertes és Szentkút tárta fel előttünk rejtett 
kincseit. 4. nap Szentgotthárd és környékének 
gyalogos felfedezése volt a program, valamint a 
vállalkozó kedvű, bátor túratársak egy vadvízi 
evezésen vettek részt a Rába folyón. 

5. nap ismét Burgenlandba látogattunk ahol 
Regensburg vára várta látogatásunkat, majd a 

hármas határ emlékművet kerestük fel rövid és 
hosszú túra során. 

Hazafelé Nagygörbő határában a „Bazalt Utcában” 
tettünk egy kicsit esősre sikeredett sétát. 

Május 15. Tarjánka szurdok túra: Az előzetes 
engedélyek megszerzése után felkerestük a Mátra 
talán legszebb fokozottan védett szurdokvölgyét. A 
túrán 40 fő vett részt. A nagy túrások a szurdokon 
végig haladva egy 17 km-s túrával keresték fel a 
Markazi várromot, a kistúrások Markaz település 
nevezetességeinek felkeresése után szintén a 
Markazi várromot ostromolták sikerrel.  

2011. június elején, egyesületünkön belül 
megalakult a Nordic Walking klub. A Nordic 
walking főleg abban különbözik a hagyományos 
gyalogtúrázástól, hogy közben speciális botokat 
használunk, így nem csak lábainkat terheljük, 
hanem felsőtestünket is megmozgatjuk. 
Legnagyobb előnye a terhelés eloszlása és így az 
ízületek tehermentesítése. Egyszerű gyaloglásnál 
a felsőtest kevésbé dolgozik, mint a lábak, nordic 
walkingnál – a bothasználat révén – az erő a 
térden és a csípőn kívül a kar és váll ízületeire is 
hat. (megoszlik) 

Egy héten kétszer indítottuk a túrákat és az év 
során 38 alkalommal voltunk a kb. 8-10-12 km-es 
túrákon, az útvonalakat változtattuk. Kialakult egy 
6 fős állandó csoport, akikhez időnként mások is 
csatlakoztak. 

A túrák idén is folytatódnak, reméljük, hogy mások 
is kipróbálják és megszeretik, a mozgásnak ezt a 
formáját, mely a túrázáshoz hasonlóan javítja az 
erőnlétünket és védi az egészségünket. 

Július 23. Az 2010. évi árvizet okozó időjárás 
miatt meghiúsult Kisrozvágyi árpád kori település 
látogató programunkat 2011.-ben sikerült 
megvalósítanunk. Bár az árpad kori település még 
nem heverte ki a víz okozta károkat, de igazán 
kedves, rendhagyó történelem órán tekinthettük 
bele honfoglaló eleink mindennapjaiba. A túrán 50 
fő vett részt. 

Augusztus 6. Ezen a napon a gyerekek körül 
forgott a világ, felkerestük Bélapátfalván az egykori 
cementgyár területén létesített vidámparkot. A 
szórakozás előtt látogatást tettünk a ciszterci 
apátsági templomban, ahonnan a gyalogtúrázók a 
bányászat által megsebzett, süvege vesztett Bélkő 
meghódítása után egy 13 km-es kellemes túrával 
érkeztek a gyári tóhoz. A csapat másik fele 
eközben a vidámparkban, felhőtlen szórakozással 
töltötte idejét. A programon 51 fő vett részt. 

November 11. Lombhullató Est: Tavaly is 
megrendeztük a hagyományos zenés-táncos 
rendezvényünket, amely a kikapcsolódás, a 
szórakozás lehetőségét nyújtja tagjaink és kedves 
vendégeink számára minden évben immár 1962 
óta.  Családias, jó hangulatban tölthettünk el 
együtt ismét egy szép estét.  
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November 19. Túravezetői értekezlet: Az év vége 
felé közeledve túravezetőinket ismét gyűlésre 
hívtuk, hogy ajánlataik alapján összeállítsunk egy 
reményeink szerint gazdag, figyelemre méltó és a 
természetjárás iránt érdeklődők figyelmét felkeltő 
éves programot. 
2011-ben is részt vettünk teljesítménytúrákon, 
hogy csak néhányat említsek: Barcika, Vitézlő  
Népek Tavasza , Tokaji bortúrák . 

Sajnos a tekintetben 2011-ben sem változott 
egyesületünk helyzete, hogy bár a taglétszámunk 
emelkedett, mégsem indult csapatunk egyetlen 
természetjáró tájékozódási túraversenyen sem. 

A Turista Emlékpark gondozását az elmúlt évben 
is munkatúrák keretében igyekeztünk elvégezni. 
Szeretném megköszönni Káplár Mihály 
sporttársunknak a munkáját, aki az elmúlt évben 
kb.: 20 órányi társadalmi munkát áldozott 
szabadidejéből az Emlékpark rendben tartására és 
kaszálására. Sajnos egyre gyakrabban törik fel a 
faházat, s bár nem visznek el semmit, de amit csak 
lehet, összetörnek és szétdobálnak, vagy csak 
kedvtelésből rongálnak az Emlékparkban nem kis 
bosszúságunkra,. Kérem a tisztelt tagságot, hogy 
az Emlékpark fenntartását és gondozását, 
társadalmi munkával segítsék ezen túl is. 

Végezetül, de nem utolsó sorban szeretném 
megköszönni az egyesület tisztségviselőinek, 
túravezetőinek és aktíváinak 2011. évi 
lelkiismeretes munkájukat. Az egyesület tagjainak 
a munkatúrákon és egyéb társadalmi munkákon 
való aktív részvételt, mellyel segítik céljaink 
elérését, valamint adójuk 1%-ának támogatásként 
történő felajánlását. És mert sok "kicsi" sokra 
megy, egyben kérem, hogy az egyesület és a túrák 
érdekében tegyék ezt meg az elkövetkezendő 
években is.  

Köszönetet mondunk Daragó Lászlónénak, a B.-
A.-Z. Megyei Testnevelési és Sportintézet 
igazgatónőjének, hogy egyesületünknek állandó 
székhelyet biztosít az Intézetben, ahol kulturált 
körülmények közt gyűlhetünk össze az elnökségi 
üléseken. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 

(Elhangzott 2012. február 24-én Szemánné Máthé 
Katalin tolmácsolásában) 

Ózdi Természetjárók Köre 
 

2011.évi eredmények 
 

Bronzjelvényes természetjáró 

Novák Réka 
Alaksza Balázs 
Kuti László 
Molnár Kálmán 
Osváth Sándor 

 

Kohászok Útja 

Novák Réka 
Alaksza Balázs 
Kuti László 
Osváth Sándor 

 

Partizán Út 

Zsemba József 
Zsembáné Trencsényi G. Zsuzsanna 
Molnár Kálmán 
 Molnár Szilveszter 
 Kovács Béla 
 Karcag István 
 

 

ORSZÁGOS KÉK TÚRA 50 ÉVES JUBILEUMI 
VÁNDORLÁS 

 

2011.06.04 KOHÁSZ KÉK TELJESÍTMÉNYTÚRA 

(Forrás  internetes honlap): 
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DTSK Közgyőlés 
 

2012. február 18-án szombaton, 17 órától 

tartották évi rendes közgyőlésüket a Di-

ósgyıri Természetbarát  Sport Klub ter-

mészetjárói  a Karacs Teréz Középiskolai 

Leánykollégiumban. 
 

 

Először Sütő Menyhért levezető elnök köszöntötte 

a megjelent tagokat és a meghívott vendégeket 

majd Béres Lajos elnök számolt be a Sport Klub 

tevékenységéről, elmúlt évi gazdálkodásáról vala-

mint oklevelet adott át azon tagjainknak, akik 10, 

15, 25, és 30 éves DTSK tagsági viszonnyal ren-

delkeznek. 
 

Örökös tag 
Bakó Ferencné 
Fodor Gyula 

30. év Virányi Judit 

25. év Váradi Zsófia 

15. év 
Orosz Lászlóné 
Zsadányi Józsefné 

10. év 

 
Bakó Ferencné 
Balkányi Ferenc 
Fodor Gyula 
Iróczky Ferenc 
Káplár Mihályné 
Káplár Mihály 
Kiss  Lajosné 
Lukács Andrásné 
Miskolczi Erzsébet 
Nagy Balázs 
Veres Péterné 
Veres Péter 
Zsigmond Dánielné 
 

 
 
 

 

2011. évben 10 fő teljesítette a természetjárói mi-

nősítéshez szükséges feltételeket. 
 

Kiváló természetjáró 

Ifj. Kovács Béla 
Varga Jánosné 

 

Érdemes természetjáró 

Szűcs József 
 

Arany jelvényes természetjáró 

Huszár Sándor(IV.) 
Bencze István 

 

Ezüst jelvényes természetjáró 

Bencze István 
Szvaratkó Viktorné 

 

Bronzjelvényes természetjáró 

Bencze istván 
Lévai Lászlóné 

Miskolczi Erzsébet 
Cseh Tivadar 

Kondráth István 
Progner László 
Tuskó Miklós 

 

Kinigopulos Sztratisné ismertette a Számvizsgáló 

Bizottság jelentését és a közhasznúsági jelentést. 

A Közgyűlés hivatalos része után kezdetét vette a 

23 óráig tartó jóhangulatú, családias batyusbál. 
 

 

A zenészek 

 

A Közgyűlésről készült fotók megtekinthetők a 

Képgalériában, a "Közgyűlés 2012" albumban.  

Lejegyezte: Kerekesné Szücs Katalin 

(Forrás: DTSK honlap)
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MVSC Évzáró 
Az MVSC Természetjáró Szakosztálya 

2012. február 17-én tartotta, a korábbi 

évekhez hasonlóan jó hangulatú évzáró 

rendezvényét.  
 

Először Csarnai Béla szakosztályvezető tartotta 
meg beszámolóját: 
 

2011.-ben létszámunk 72 fő volt, ebből nyugdíjas 
42 fő, aktív dolgozó 30 fő volt. A 2010. évi 60 fővel 
szemben örvendetesen gyarapodott a létszámunk 
és ezen belül az aktív dolgozók aránya is.  

A tagságból 18 fő volt tagja a Magyar Természet-
barát Szövetségnek, 30 fő pedig a Vasutas Ter-
mészetjárók Szövetségének. 

Túráink száma 244, a túranapok száma 367 volt, a 
túrákon résztvevők létszáma 2133 fő volt. Ez az 
előző évi 1628 fővel szemben szép emelkedést 
mutat. Sokan vendégként látogatták túráinkat. A 
túrák kilométer hossza 4792, szintkülönbsége kö-
zel 130 ezer méter volt. 

A programfüzetünkben betervezett túrák közül 
mindössze két túra maradt el a rossz időjárási kö-
rülmények miatt, a többi tagságunk aktív részvéte-
le mellett került megtartásra.  

Legnépesebb a Solczi Ágnes új túravezetőnket 
avató túra volt, 58 résztvevővel. De népesek voltak 
a nagykanizsai húsvéti túra, a téli, hó helyett sár-
taposó túra, a kecskevári túra, a golopi-monoki 
Kossuth-túra, a Rejtekbe és a Szarvaskúti csúnya-
völgybe vezetett túra, a tavaszi kemesnyei virág-
csodáló túra, a nyári időszak után a gyönyörű szí-
nes bükki tájakra vezetett, nehéz Puskaporos-
Mélyvölgyi túra, másnap a Sum Anna által vezetett 
ugyancsak nehéz, sziklákat és barlangokat felke-
reső túra, a zúzmarás Erzsébet-napi túra, a kará-
csony másnapi beigli lejáró túra, és a szilveszteri 
szalonnasütéses óévbúcsúztató. 

Szép számmal, 20 fővel képviseltük a szakosztályt 
az Erdélyi Kárpát Egyesület alsójárai táborában, 
és ismerkedtünk a gyönyörű erdélyi tájakkal (pl. a 
Tordai- és Túri hasadék, Bedellő, Csukás-tó, Öreg-
havas) a táborból vezetett túrákon.  

Hat fővel vettünk részt a Vasutas Természetjáró 
Szövetség külföldi túráján Ausztriában, az Eisenerzi 
Alpokban, de népszerűek voltak a hazai VTSz ren-
dezvények is: 11 fővel vettünk részt a tavaszi csil-
lagtúrán és bejártuk Visegrádot és a visegrádi 

hegységet, majd 13 fővel voltunk az Országos Va-
sutas találkozón a Mecsekben, Sikondán, ahonnan 
az egész északi- és keleti Mecsek megismerésére 
lehetőségünk volt. A legemlékezetesebb VTSz ren-
dezvény azonban a szeptemberi csillagtúra volt, 
ahol a beregi Tisza-hát csodálatos apró műemléke-
ivel, kedves embereivel, finom étkeivel, és a vízi tú-
rázás örömeivel ismerkedhettünk. Kár, hogy nem 
lehetett ott mindenki. 

Tizennyolc fővel vettünk részt a Magyar Termé-
szetbarát Szövetség gyalogos találkozóján Sopron-
ban, ahonnan ugyancsak szép élményekkel tértünk 
haza. A soproni hegységben tett túrákon kívül jár-
tunk Liszt Ferenc szülőházánál és a Fraknói vár-
ban, a Fertő-tónál és a fertődi kastélyban, és jókat 
barangoltunk Sopron öreg házai között. 

Néhány szakaszát az országos kék-túrának is telje-
sítették tagjaink.   

Fentieken kívül teljesítménytúrákon és tájékozódási 
versenyeken is részt vettünk. Tájékozódási csapat-
bajnokságban az MVSC Ugrifüles nevű csapatunk 
az előkelő 5. helyezést érdemelte ki. A csapat tagjai 
Solczi Ágnes, Németh Gyuláné és Varmuzsa Rezső 
voltak, akik ezt az eredményt kiharcolták. Teljesít-
ményükhöz gratulálok és sok sikert kívánok a to-
vábbiakhoz. A másik csapatunk 9. helyezést ért el. 

Teljesítménytúrázás terén örvendetes, hogy az idő-
sebb korosztály is bekapcsolódott, és sikerrel telje-
sítette a választott távot. Néhányan újra kiérdemel-
tük a Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljesítménytú-
rázója címet is, valamint a 3 vármegye 3 túrája tel-
jesítménytúra-mozgalom jelvényét is.  

Túrázáson kívül munkatúráink is voltak. Aktívan 
részt vettünk a Megyei Természetjáró Szövetség 
rendezvényein pontőrként, zsíros kenyér kenőként, 
túravezetőként, túrákat vezettünk a Kocsonyafeszti-
válhoz kapcsolódóan, és útjelzésfestést is vállaltunk 
Lillafüred környékén. A festési munkálatokban, 
Dóczé Ivánné, Varmuzsa Rezsőné Solczi Ágnes, 
Juhász István, Lugosi Judit, Sum Anna, Csarnai Bé-
láné és Csarnai Béla vett részt, sőt, egy akkor még 
nem szakosztálytag segítőnk is volt, Szabóné Lő-
csei Zsuzsa. Ezen kívül a Tokaji Nagy-Kopasz kör-
nyékén dolgoztunk rengeteget. Szeptemberben 
rendeztük a 3. Bakancsos Bortúra elnevezésű telje-
sítménytúránkat, és azt megelőzően egy teljesen új 
szakaszt láttunk el útjelzéssel Tarcalról a Nyavalyán  
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keresztül a Szentkereszt hegyig. A hosszú szaka-
szon elbozótosodott mélyutat Varga Jánosnéval 
teljesen megtisztítottuk a gaztól, a festésben 
Csarnai Béláné, Varga Jánosné, Orehovszkyné 
Várhegyi Olga vettek részt, de még Kalászi István is 
segített. Még egy nagy munkánk volt, a Bodrogke-
resztúrtól felvezető szakasz rendbe tétele, ahol 
Varmuzsa Rezső macsétával tette járhatóvá az utat 
a túrán résztvevő 15 ember besegítésével. 
Önálló rendezvényünk csak a Bakancsos Bortúra 
volt. Lugosi Judit és Varmuzsa Rezső ügyes lobbi-
zásának köszönhetően sokan támogatták rendez-
vényünket: a BAZ Megyei Közgyűlés elnöke, a Me-
gyei Természetjáró Szövetség (kétszeresen, kitű-
zőkkel és a pénzügyi elszámolások bonyolításával), 
a Vasutas Természetjárók Szövetsége, a Tokaj 
Kereskedőház Zrt, a Nyír-Márvány Kft. vezetője, a 
Tokaji Önkormányzat elnöke és jegyzője, Tarcal 
község művelődési házának vezetője, a Tokaji Tou-
rinform Iroda, a Bon-bon Kft. vezetője. 

És velünk volt a Jóisten is, mert gyönyörű időben 
járhatta végig a 190 túrázó a választott távját, a 
magaslatokról csodálatos panorámákban gyönyör-
ködhettek. Csaknem 40 fővel voltak többen, mint az 
előző évben. Ez talán annak is köszönhető, hogy a 
szendrői Vitézlő rendezői a mi túránkat is beajánlot-
ták a Decathlon Kupa túrasorozatba, valamint a „3 
vármegye 3 túrája” túramozgalomnak is része lett a 
túránk. 

A túrázók visszajelzései alapján elmondhatjuk, hogy 
rendezvényünk jól sikerült, és ez a tény, valamint a 
támogatások révén a nevezési díjakból megmaradt 
anyagi alap lehetővé teszi, hogy idén is bele mer-
jünk vágni az immár 4. bortúra megrendezésébe. 

Hogy ne közvetlenül a rendezvény előtt kelljen any-
nyit dolgoznunk, mint tavaly, idei túratervünkbe az 
év során folyamatosan elosztva több munkatúrát is 
beterveztünk az útvonalak karbantartására. Azon 
kívül idén újabb szakaszokkal is bővül a hosszabb 
távok útvonala, ott is lesz egy kis dolgunk. A tavalyi 
teljesítménytúra lebonyolításában szinte az egész 
tagságunk önzetlenül, aktívan vett részt, amit na-
gyon köszönök, és kérem, hogy idén is hasonló-
képpen segítsenek a teljesítménytúra megrendezé-
sében. 

Ez évi túratervünket ismét a Megyei Szövetség 
ómassai kulcsosházában állítottuk össze. E helyen 
is szeretném megköszönni, hogy a házat térítés-
mentesen kaphattuk meg erre a célra. 

A program elkészítése teljesen kollektív munka volt: 
a közösen összerakott túratervből Csarnai Béláné, 
Solczi Ágnes, Varmuzsa Rezsőné, Bialkó Gyuláné, 
és Bartók Julianna közreműködésével lett füzet. 
Köszönjük valamennyiük segítségét.  

Ugyancsak köszönettel tartozunk Petró Zsolt párto-
ló tagunknak akinek szakosztályunk internetes hon-
lapját köszönhetjük, hogy mindig naprakész infor-
mációkkal szolgál a honlapra kattintóknak, és aki 
szép, szabványos kódokkal látta el a Bükk szirtjei 
túramozgalmunk igazoló pontjait. (Éppen ma pos-
táztam a 129. teljesítőnek a kitűzőjét. Az egri túra-
társ másodszor teljesítette a túramozgalmat). 

Megköszönjük Lugosi Juditnak a mai rendezvé-
nyünk megszervezését. 

Végezetül sok szép túrát, és jó egészséget kívánok 
mindenkinek , és szeretettel várunk mindenkit  túrá-
inkra, rendezvényeinkre.  

A beszámoló után a 2011.év kiemelkedő eredmé-
nyeinek értékelése illetve jelvények, emléklapok 
átadása következett:  

 

Jubiláló MVSC tagok 

60. év Pásztor Istvánné 

20. év 

Orehovszkyné V. Olga 

Jászhalmi Mária 

Varga Jánosné 

Váradi Zsófia 

15. év 
Simcsik László  

Lányi László 

10. év Edelényi Csabáné 
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Természetjáró minısítések 
 

Arany jelvényes természetjáró 

Varmuzsa Rezsőné 

Varmuzsa Rezső 
 

 

Bronzjelvényes természetjáró 

Viszlai Zsoltné 
 

VTSZ minısítések 

Arany jelvényes vasutas természetjáró 

Csarnai Béláné 3812,1 

Váradi Zsófia 3567,7 

Csarnai Béla 3533,4 

 

Ezüst jelvényes vasutas természetjáró 

Varmuzsa Rezső 2262,0 

Sum Anna 2153,2 

Varmuzsa Rezsőné 2152,7 

Varga Jánosné  2136,9 

Takács Gabriella 2129,9 
 

Bronz jelvényes vasutas természetjáró 

Kiskun Magdolna   1819,3 

Orehovszkyné Várhegyi Olga  1539,7 

Bartók Julianna   1527,5 

Dóczé Ivánné    1452,8 

Juhász István    1441,1 

Karlaki Lajosné   1332,6 

Lugosi Judit    1226.0- 

Kerekes Gergő    1095.0 

Zattler Szabolcs   1052.0 

Pásztor Istvánné   1080,1 

Ruszkai Gáborné 1732.0 

Ruszkai Gábor   1371,1 

Ondreák Lászlóné   1037,9 
 

Bodon Lászlónét és Dobi Erikát a minősítési 
határt megközelítő eredményéért szakosztályunk 
„Rézjelvényes” vasutas turistává minősítette 

 
Azok tagtársaink a-kik a 2011. évben 50 vagy több 
túrán vettek részt NAGYMENŐK lettek Volt 
Továbbá 2 fő „Legek lánya” is. Takács Gabika a 
legmagasabb pontszámú, Solczi Ági a legnépesebb 

túrát vezette. Lugosi Judit a Tokaji bortúráért kapott 
külön jutalmat. Csarnai Gizike elismerését pedig 
indokolni sem kell annyira nyilvánvaló. 

 
Nagymenők 

 

Varmuzsa Rezső Varmuzsa 
Rezsőné 

Ruszkai Gáborné 

Orehovszkyné  
Várhegyi Olga 

Csarnai Béla Bártfai Pálné 

Karlaki Lajosné Váradi Zsófia Varga Jánosné 

 
 

Legek Lányai 
 

  Lugosi Judit  Takács Gabriella Solczi Ágnes 

 

 

 
CSARNAI BÉLÁNÉ  

RÉSZÉRE 

AZ MVSC KÖZÖSSÉGÉTŐL,  
TURISTA TÁRSAIÉRT  

VÉGZETT ÁLDOZATOS 
 MUNKÁJÁÉRT 

 
 
 
 
2012. február 10. 

KÖSZÖNETKÖSZÖNETKÖSZÖNETKÖSZÖNET    
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Beszámoló a helyiiparis turisták 2012. január 29-i túrájáról. 
 
Lillafüredről, az 5-ös autóbusz végállomásáról indult a gyalogtúra. A zöld sáv turistajelzésen felkapaszkod-
tunk Fehérkőlápára. A szerpentinen haladva, meg-megállva leküzdöttük az emelkedőt. 320 méterről 570 
méterre értünk fel.  Letaposott havas úton és ragyogó napsütésben értünk Bükkszentkeresztre, a Bükk-
hegység legmagasabban fekvő községébe. (590 m) A község gyógyhatású levegője több betegség gyógyu-
lását elősegíti. Hosszabb pihenő után indultunk tovább a Lófőtisztásra, majd a Bodzás rét érintésével Hollós-
tetőre. Útközben megcsodáltuk az úgynevezett "hagyásfákat", melyek egykor védelmet nyújtottak embernek, 
állatnak egyaránt. Hollóstetőről a Hollós-völgyön, majd a műúton haladva Lillafüredre értünk. 

 
Kerekesné Szücs Katalin  

 

Hagyásfa 

HASZNOS GYÜMÖLCSÖT TERMŐ FA (VADALMA, VADKÖRTE, BERKENYE, SOM, 
SZELÍD GESZTENYE, MOGYORÓ STB.), MELYET ERDŐIRTÁS ALKALMÁVAL 
MEGHAGYNAK, HOGY A SZÁNTÓFÖLDEKEN, LEGELŐKÖN, UTAK MENTÉN, 
MEZSGYÉKEN TOVÁBB TEREMJEN. A HAGYÁSFÁKAT A NAPFÉNY JOBBAN ÉRI, 
MÁS FÁK NEM NYOMJÁK EL ŐKET, A LOMBJUK ALATTI FÖLDET A PIHENŐ 
ÁLLAT MEGTRÁGYÁZZA, TÖRZSÜKET SIMÁRA DÖRZSÖLI, S ÍGY A KÁRTEVŐ 
ROVAROK ELPUSZTULNAK. MINDEZEK KÖVETKEZTÉBEN A HAGYÁSFA 
GYÜMÖLCSE ÉLVEZHETŐBB LESZ, MINT AZOKNAK A VAD FÁKNAK A 
GYÜMÖLCSE, AMELYEK A SŰRŰ ERDŐBEN NÖVEKEDNEK. A HAGYÁSFA 
GYÜMÖLCSÉT RENDSZERESEN ÖSSZEGYŰJTIK. A DUNÁNTÚLON, A 
PALÓCOKNÁL, A ZEMPLÉNI-HEGYEKBEN ÉS A SZÉKELYFÖLDÖN FŐLEG A 
LEGELŐKÖN NAGY SZÁMBAN TALÁLUNK ILYEN HAGYÁSFÁKAT. GYAKRAN MÉG A FALUSI KERTEKBEN IS 
MEGHAGYNAK EGY-EGY HAGYÁSFÁT. A HASZNOS GYÜMÖLCSÖT TERMŐ ERDEI FÁK KIVÁGÁSÁT A 17–18. 
SZ.-BAN A SZÉKELY FALUTÖRVÉNYEK TILTOTTÁK. A HAGYÁSFÁKHOZ KÜLÖNBÖZŐ JOGSZOKÁSOK 
FŰZŐDNEK. A HARGITA-HEGYSÉGBEN, AKI BŐ TERMÉST HOZÓ VADALMA- VAGY VADKÖRTEFÁT TALÁL, DE A 
GYÜMÖLCS MÉG ÉRETLEN, A FA TÖRZSÉT ÁGAKKAL, SZALMA-, VAGY SZÉNAKÖTÉLLEL KÖRÜLKÖTI, A FA 
TÖVÉHEZ KŐHALMOCSKÁT RAK S EZZEL JELZI, HOGY A TERMÉS LE VAN FOGLALVA. IDEGEN UTASOK, 
VÁNDORJUHÁSZOK, BORVIZESEK, FAZEKASOK A SZOKÁSJOG ALAPJÁN AZONBAN SZABADON SZEDHETNEK 
EGY KEVESET A MEGJELÖLT FÁK GYÜMÖLCSÉBŐL. A KISALFÖLDÖN A FALU KÖZÖS LEGELŐJÉN ÁLLÓ 
VADKÖRTEFÁKRA KI-KI RÁVÉSI A MAGA TULAJDONJEGYÉT, S EZZEL JELZI, HOGY IGÉNYT TART A FA 
GYÜMÖLCSÉRE, DE MAGÁT A FÁT NEM VÁGHATJA KI. A HAGYÁSFÁRA TETT TULAJDONJEGY CSAK A 
GYÜMÖLCS LESZEDÉSÉIG VÉDI A FÁT, A KÖVETKEZŐ ÉVI TERMÉST BÁRKI LEFOGLALHATJA. HA A 
HAGYÁSFA A GAZDA SZÁNTÓFÖLDJÉN ÁLL, AKKOR GYÜMÖLCSE A FÖLD TULAJDONOSÁÉ, DE AZ UTAS 
ZAVARTALANUL SZEDHET A TERMÉSBŐL. A HAGYÁSFÁK A KÁRPÁTOK SZLOVÁK, ROMÁN, UKRÁN LAKOSAI 
KÖRÉBEN IS ISMERETESEK. A KAUKÁZUSBAN, TURKESZTÁNBAN AZ ERDŐIRTÓK EGYES FÁKAT SZINTÉN 
MEGKÍMÉLNEK, HELYBEN HAGYNAK, S AZ ILYEN HAGYÁSFÁK A SZÁNTÓFÖLDÖN A TELEPÜLÉSEK KÖZE-
LÉBEN TOVÁBB TEREMNEK, TELEPÜLÉSEK ALAKULNAK KI KÖRÜLÖTTÜK. A HAGYÁSFA – A VAD 
GYÜMÖLCSFÁKRA TETT TULAJDONJEGY TULAJDONKÉPPEN A GYÜMÖLCSTERMESZTÉS KEZDETÉT JELZI – A 
MESTERSÉGES KIVÁLOGATÁS EGYIK FORMÁJA. –  
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Az év vadvirága a tavaszi hérics 

 

A tavaszi hérics (Adonis vernalis) a boglárkafélék (Ranunculaceae) családjába 

tartozó, kis bokrokat alkotó sztyeppnövény, amely márciustól május közepéig 

virágzik. 

A magányosan fejlődő, nagy- és változó számú, fénylőn aranysárga szirmokból 

álló virágai már messziről felhívják magukra a figyelmet. A beporzásról 

különböző rovarok – méhek, legyek, bogarak – gondoskodnak.  

A száron sűrűn helyezkednek el a keskeny levélsallangokból álló, szárnyasan 

összetett levelek, melyek fonáka kopasz. 

A virágban számos sárga színű porzó és termő található. Május végétől a 

kezdetben zöld, majd idővel megbarnuló bunkószerű, felálló kocsányú 

terméscsoportjait figyelhetjük meg. 

Magjainak terjesztéséből a hangyák is kiveszik részüket. Ennek köszönhetően kis szerencsével egy 

termetesebb hangyaboly közvetlen közelében számos „hérics-bokorra” is felfigyelhetünk. 

Hazánkban dombvidéki és hegyvidéki élőhelyeken, napsütötte pusztafüves lejtőkön, száraz 

sziklagyepekben, lösz- és homoki gyepekben, irtásréteken és legelőkön, karszt bokorerdőkben és ligetes, 

melegkedvelő tölgyesekben találkozhatunk vele. 

Erősen mérgező, így a legelő állatok kerülik. Gyöktörzsét vizelethajtó, szívnyugtató, koszorúér-tágító 

hatóanyagai miatt régen nagy mennyiségben gyűjtötték. Innen ered a régi népi elnevezés a „táragy-gyökér”. 

Közeli rokona, a szintén sárga virágú, ám szélesebb, a fonákán szőrös levélsallangú, fokozottan védett 

erdélyi hérics (Adonis hybrida), amely csak Békés megyében él.  

A nemzetség további két fajának – lángszínű hérics (Adonis flammea) és nyári hérics (Adonis aestivalis) – 

virága piros. 

Tavaszi hérics (Adonis vernalis) számos népi neve közül ez terjedt el, eredetét nem tudták megállapítani. A 

Rácz János féle Növénynevek Enciklopédiája (2010) szerint írásban először 1784-ben említik (hérits, Baróti 

Szabó Dávid szótára), s fennmaradt még a sárga kökörcsin és a sárga leánykökörcsin név is. Ezek az 

elnevezések egyébként jól tükrözik a rokonsági kört, hiszen mindegyik nemzetség (Helleborus, Anemona, 

Pulsatilla, Adonis) a boglárkafélék (Ranunculaceae) népes családjához tartozik. Debreczeni Csapó József  

„növényíró” ugyanakkor már 1775-ben megjelent könyvében említi a "Hunyor" címszó alatt, mint sárga 

hunyort, sárga kökörtsint, s a leírás egyértelműen a tavaszi héricsre utal. 

A tudományos neve a görög Adonisz-ra vezethető vissza, aki a mitológia szerint Aphrodité kedveltje volt. 

Egy őszi vadászaton meghalt, s tavaszra ez a szép sárga virág fakadt véréből. A fajneve (a tudományos név 

második tagja) tavaszit jelent. Jó ezt megjegyezni, mert van egy nyári rokon faja is. A pirosas-narancs színű 

nyári hérics, az Adonis aestivalis a gabonafélék 

gyomnövénye. Az egész növény "tele van" u.n. 

digitálisz glikozidokkal, azaz, a gyűszűvirág 

hatóanyagaival, ezért súlyosan, gyakran halálosan 

mérgező! A gyűszűvirágéhoz hasonló hatású, 

szívritmus szabályzó gyógyszert állítanak elő belőle. 

Kedvező tavaszi időjárásban nagyon korán 

fejlődésnek indul, s szinte már az avar alatt kinyílik. 

Később szára akár arasznyira is megnő, s nagy, 

sugaras virágai szaporán lengedeznek a szinte 

pillanatra sem csillapodó nagybőjti szelekben. ezért a 

fotózás mindig nagy türelmet és hosszú hasalást 

igényel a még nem mindig kellő hőmérsékletű, 

kőgöröngyökkel "bélelt" hegyoldalakon. 

Védett növény, de nem is érdemes vázába szedni, mert hamar 

elhervad. Szirmát lehullajtja, elveszti díszítő értékét. Bármennyire is mérgező, azért gyönyörködni benne 

nagyon egészséges dolog. , 

Fotó: Szabó Etelka 
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2011. június elején, A Helyiipari Természetbarát Egyesületen belül Sum Anna „gondozásában” megalakult a 
Nordic Walking klub. A Nordic walking főleg abban különbözik a hagyományos gyalogtúrázástól, hogy 
közben speciális botokat használnak, így nem csak lábainkat terhelik, hanem felsőtestüket is megmozgatják. 
Legnagyobb előnye a terhelés eloszlása és így az ízületek tehermentesítése. Egyszerű gyaloglásnál a 
felsőtest kevésbé dolgozik, mint a lábak, nordic walkingnál – a bothasználat révén – az erő a térden és a 
csípőn kívül a kar és váll ízületeire is hat. (megoszlik). 
A túrákat eddig az északi végeken szervezték, de felmerült az igény arra, hogy Tapolcán is szervezzenek 
Nordic Walking túrákat. A városból, vagy az Avasról a Majális Parkhoz, vagy még feljebb a Bükkbe kijutni 
sok idő! Vannak viszont Tapolcán is a múlt évben létrehozott rekreációs utak, amelyek alkalmasak lennének 
a túrákra. Az Avasról könnyen elérhető helyszín lenne! Mellékelem az utak leírását és térképét, akit érdekel 
jelentkezzen, segítünk összehozni a csapatot. 

/Sum Anna / 

Tapolca rekreációs utak 

 

Tapolca Kék 
Útvonal: Miskolctapolca vá. – 
Kalandpark – Szentkereszt-hegy – 
Fenyő úti elág. – Mihályka – 
Görömböly-patak – Úri-völgy – 
Bagoly-mező – Leányvár – 
Bagoly-mező – Leányvár-tető – 
Háromágú-völgy – Juhdöglő-völgy 
– Volt kőbánya – Miskolctapolca 
vá.  
Táv: 12,2 km 
 

Tapolca Piros 
Útvonal: Egyetemváros (Kemény 
Dénes Uszoda) – Hejőpark – 
Benedek-hegy – 
Szentbenedekhegyi út – Veréb 
utca – Fenyő úti elágazás – 
Szentkereszthegy – Juhdöglő-
völgy – Volt kőbánya – 
Miskolctapolca vá. – Békás-tó – 
Csabai u. – Hejőpark - 
Egyetemváros (Kemény Dénes 
Uszoda) 
Táv: 9,9 km 
 

Tapolca Zöld 
Útvonal: Miskolctapolca vá. – 
Kalandpark – Szentkereszthegy – 
Bobpálya – Várhegyi elág. – 
Szentkereszt-hegy – Juhdöglő-
völgy – Volt kőbánya – 
Miskolctapolca vá. 
Táv: 5,7 km 
 

Tapolca Sárga 
Útvonal: Miskolctapolca vá. – 
Barlangfürdő – Bobpálya – 
Várhegyi-elág. – Várhegy – 
Várhegyi-elág – Bobpálya – 
Barlangfürdő – Miskolctapolca vá. 
Táv: 2,6 km 
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Ahogy elkezdıdött….Hídvégi Emil emlékezik 

 

A jó tollú híres vadászíró – gr. Széchenyi Zsigmond – önéletrajzi írása első kötetének címét vettem kölcsön, 
valamint eszembe jutott egy régi kuplé szövege. 
Az öreg néni elment gyónni és a tisztelendő úr kérdésére, hogy mi a bűne azt válaszolta, hogy megcsalta a 
férjét. A pap megkérdezte, hogy mikor? Hát vagy 40 évvel ezelőtt. A pap következő kérdése, hogy miért 
most gyónja meg ezt? Az öregasszony kissé felderülve válaszolja, mert olyan jól esik rá visszagondolni… 
 

Az erőteljes öregedés egyik velejárója a nosztalgiázás és így bő hat évtizedes természetjárás engem is 
késztet egykori emlékek felidézésére. 
Felvidéki gyökerű a családunk, bár jómagam negyedik generációs bennszülött helybeli (diósgyőri) vagyok. 
Talán génjeimben öröklődött a természet és a természetjárás szeretete. Kis gyermekként szüleimmel jártam 
a közvetlen környéket, ugyanis pl. a Lyukó-völgy a mai állapotokhoz képest szinte „vadon” volt az 1940-es 
években. 
Később szüleim hajlott kora miatt a lakóhelyünk közelében élő vérbeli, aktív DVTK-s turisták hatására, utam 
a DVTK Turista Szakosztályába vezetett.  1948-ban az országban megszüntették a cserkész mozgalmat és 
az egykori cserkészek zöme gazdagította a turista szakosztály létszámát szinte minden korosztályban, a 
gyermekektől a vén cserkészekig. Egy baráti, családias hangulatú, ifjúság kedvelő és nevelő közegbe 
kerültem, ahol elég sok házi hagyomány dívott (bakancs-szentelés, hátizsák-avatás, stb.) 
1949. május végén mentem az első másfélnapos szakosztályi túrámra. Akkor a LÁEV egyedül biztosította az 
utazási lehetőséget a Bükk-hegység belsejébe a K-i oldalon. A Nemzetőr (volt gróf Haller) utca végén, a 
Kolozsvári villánál volt az ún. Újdiósgyőr vasgyár megállóhely, mely a perecesi kitérőnél levő megállóhellyel 
együtt a diósgyőri turisták találkozó helye és kiinduló pontja volt. Itt éveken át megszokott, ismerős arcokkal 
lehetett találkozni.  
Korán délután Garadnáig vonatoztunk, majd az Ómassa feletti úton, a Vadász-völgyön és Csipkés-kúton 
keresztül mentünk fel Bánkútra. A Bánkút névnek rendkívüli nimbusza volt számomra. Életemben először 
megláthattam a sokat emlegetett fennsíki túraközpontot jelentő menedékházat és környékét!  
Lepakolás a házban, majd a Bálvány 956  m tengerszint feletti magasságú csúcsának meghódítása 
következett. A ragyogó időben csodálatos körpanoráma kápráztatott el a Petőfi-kilátóban. Visszaútban a 
Bálvány D-i oldalán haladva a túratársak beavattak egy szertartásszerű eseménybe: május végén 
hagyományosan néhány szál „bükki gyopár”-t (macskatalp, Antennaria dioica) szedtek a turisták és 
megszárítva egy évig őrizték otthonukban, mint az új tavasz emlékezetét… 
 

Hosszú éveken át megtartottam ezt a hagyományt, sajnos egy idő után  – feltehetően a fennsíki rétek 
kaszálatlansága miatt – eltűnt ez a kedves, szép és szerény helybeli turista szimbólum… 
Az emeletes ágyakkal berendezett közös hálóteremben biztonsági okokból nekem alsó ágy jutott. Abban az 
időben az árnyékszék egy melléképületben, kint volt, viszont az ágyak alatt éjjeli edényt – bilit – 
rendszeresítettek. A reggeli ébredés után a túratársaim egyöntetűen panaszkodtak a büdösségre, de én ezt 
nem éreztem. Végül valaki kihúzta az ágyam alól a bilit, melyben ázó lucfenyő tobozok és azt borító gyanús 
lé volt. Ezen látvány után jött az elítélő magyarázat és a büntetés: mivel éjszaka féltem kimenni a sötétben a 
WC-be, bent mentem ki, tehát egy elfenekelésre büntetnek. Bedőltem az ágyamra, és számolatlanul kaptam 
a kisebb-nagyobb pacsikat az ülőgumómra… 
Mint utólag kiderült, ez volt a beavatási szertartás, ettől kezdve befogadtak és elfogadtak diósgyőri turista 
palántának. Mivel ekkor éppen névnapom is volt, a kettős ünnep jelentette számomra a turista mivoltom 
kezdetét.  
 

A családias légkörű szakosztályban szívtam magamba a turistaság sok-sok alaptudományát és a mai napig 
büszkén emlegetem azt a nyolc évet, melyet nevelő egyesületemben, a DVTK Természetjáró 
Szakosztályában töltöttem el… 
 

Miskolc, 2011. június 20.         HE  
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2011.11.11.MHTE LOMBHULLATÓBÁL  

 

  

 
2011.12.04.MIKULÁS TÚRA 

 

 
2011.12.31 MVSC SZILVESZTER 

  

 
2012.02.11.MVSC ÉVZÁRÓ 

 

 
2012.02.18 DTSK KÖZGYŰLÉS 

 

  

 
MINDENKINEK KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET ! 
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