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Tartalom

Júniusi köszöntı

Szövetségi hírek
Június (İsi magyar nevén, Napisten hava) az év hatodik hónapja a Gergely-naptárban, és 30 napos. Nevét
Junóról (római istennırıl) kapta, aki Jupiter felesége
volt. A 18. századi nyelvújítók szerint a június:
termenes. A népi kalendárium Szent Iván havának
nevezi.
Június a nyár elsı hónapja. Emlékszem milyen izgatottan vártuk gyerekkorunkban, hogy eljöjjön végre a vakáció. Számoltuk a napokat.
Felnıttkorban alig emlékszünk erre. Csitul a várakozás,
másképp tekintünk a júniusra. Nekem valahogy átmenetinek tőnik. Mögöttünk a tavasz kiteljesedése a szerelmetes, virágos május, de még nem jött el az igazi
nyár, messze még az aratás. Még nincs itt nagy hosszú
nyaralások, több napos túrák ideje. Van már mire viszszaemlékezni (Nagy-Milic, Szendrı, Bükk 50) de még
elıttünk állnak a nagy nyári élmények. A fotózások.
„Így fotóztok ti!”lehet látni két oldalon. Egy kis görbe
tükör arról milyenek a fotósok, amikor ıket fényképezik
☺))
Érnek a gyümölcsök, zöldségek. Lehet kezdeni a befızéseket, a kovászolást. Ehhez adunk egy kis elméleti
segítséget!
És ott Medárd napja (ki tudja, mit hoz?)
Végül ne feledjétek! Minden napra egy vers!

Bartók Julianna
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 Az év madara az egerészölyv
 Kovászolás
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Medárd napja
Szent Medárd frank származású, katolikus
püspök (576.), a flandriaiak megtérítıje
volt.
Legendája az esızéssel kapcsolódik össze.
Gyermekkorában egy feje fölött szálló sas
védelmezte ıt az esıtıl, felnıtt korában pedig, amikor egy duhaj, mulatozó társaságot
nem tudott szép szóval megfékezni, esıért
fohászkodott, így végül a csapatra hirtelen
lezúduló esı vetett véget a tivornyának.
Medárd alakja mára egybeforrt az esızés
jóslásával. Ha Medárd napján (június 8.)
esik, akkor 40 napig el sem áll. Ha viszont
száraz az idı, akkor negyven napos szárazságra lehet számítani.
A népi hagyomány szerint Medárd napja len
és káposzta vetési napja.
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Összefoglaló a VII. Nagy-Milíc turista találkozóról
A köszöntık elhangzása után jófajta hazaival
kínálták egymást a magyar-szlovák turisták.
Köszönet érte Mindenkinek.
A találkozó végeztével a szlovák turisták az Izra-tó
irányába hazaindultak.
A csúcson a nagy túrázókhoz csatlakoztak a
közepes túrázók és együtt mentek le Füzérre. A
kis túrázók pedig visszatértek Bodó-rétre, ahonnan
autóbusszal utaztak Füzérre.
A túrák adatai:
1. Nagy túra, túravezetı: Zárdai István, Táv: 13
km, szint: 650 m 63 fı
2. Közepes túra: túravezetı: Balkányi Ferenc,
Zárdai István, Táv: 9 km, szint: 350 m 23 fı
3. Kis túra, túravezetı: Balkányi Ferenc, Táv: 7
km, szint: 320 m. 15 fı
Füzéren a vár megtekintése ingyenes volt
Polgármester úr jóvoltából, túrázóink részére.
Ezt a lehetıséget sokan kihasználták. Tóth
Gábor atya bemutatta a római katolikus
templomot, és elmondta a település történelmét.
A Várgondnokság új épületének udvarán
hagymás zsíros kenyérrel, teával vendégelte
meg az elfáradt turistákat a BAZ. Megyei
Természetjáró Szövetség a füzéri önkéntesek
segítségével. Füzér Község Önkormányzata
ezen felül további ellátással kedveskedett.
Összesen: 101 fı vett részt a találkozón.
Jövıre is várunk Mindenkit szeretettel a VIII.
Nemzetközi Turista Találkozóra!
Köszönet a résztvevıknek, segítıknek!

2012. április 22. vasárnap
A BAZ. Megyei Természetjáró Szövetség és a
Szlovák Turista Klub nemzetközi turista találkozót
szervezett a Nagy-Milíc 895 m magas csúcsára,
Magyarország legészakibb pontjára. A túra egyben
a „120 év – 120 km túramozgalom” 4. túrája is volt.
Miskolcról 2 db különjáratú autóbusszal utaztunk a
túrák kiinduló pontjára Füzérre, illetve Bodó-rétre.
Füzérrıl indult a nagy túra Bodó-réten át a NagyMilicre, a közepes túra és a kis túra pedig a Bodórétrıl.

A déli köszöntıre mintegy 200-250 magyar és
szlovák turista győlt össze. A BAZ. Megyei
Természetjáró Szövetség képviseletében Balkányi
Ferenc, a Szlovák Turista Klub képviseletében
Dombrovsky
Péter,
és
Füzér
község
Önkormányzata
nevében
Horváth
Jenı
polgármester köszöntötte a találkozó résztvevıit.

Kerekesné Szücs Katalin szervezı
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Északi tája
tájakon/Új
kon/Új túravezetöink
Új túravezetıink
Négy hónapos gyakorlás, feladatmegoldás, tanulás, izgalom, majd sikeres vizsga után április közepén véget
ért egy túravezetıi tanfolyam. A Megyei Szövetség által szervezett képzés jelentısen eltért a korábbi
túravezetıi tanfolyamoktól. Az elsıdleges cél az volt, hogy ne csak egy szőkebb terület, hanem egész
megyét érintı tanfolyammal képezhessük a túravezetıket. Ezzel párosult, hogy az MTSZ új képzési
koncepciója kidolgozásánál is szerepet vállalt megyénk. Ezek összesítéseként alapvetıen a gyakorlati
képzésre épülı, ugyanakkor a résztvevık idejét és anyagi lehetıségeit is kímélı oktatási formára került sor.
Ezért a gyakorló túrák lehetıségét – a változatlan kötelezıkhöz képest - növeltük, ugyanakkor elmaradtak a
bentlakásos, idıt és többletköltséget jelentı foglalkozások. Minden túra egynapos volt és Miskolc, illetve
Bükkszentkereszt közeli terepen zajlottak a gyakorlatok. Ugyanakkor, így a kissé feszített ütemterv két
évszakos gyakorlótúrákra adott lehetıséget. A téli idıben a nagy hó és a 16 fokos hideg sem volt akadály,
de a résztvevık átélték a hóolvadás, az ébredı természet és a virágillatos tavasz pillanatait is a
gyakorlótúráik során. Minden túra az elıre tervezett idıszakban került megtartásra, és csaknem kivétel
nélküli részvétellel.
A gyakorlati ismeretek széles körő elsajátítása céljából további túrákon, teljesítménytúrákon is részt kellett
venniük a túravezetı jelölteknek. Így a terepi felkészülés a tanfolyam során szinte folyamatosan kitöltötte a
hétvégéket és rendszeres túrázásra késztette ıket.
Elmaradtak a témákat felölelı hosszú hetekre elnyúló elıadások is. Minden résztvevı levelezı módon,
kétheti rendszerességgel ütemterv szerinti feladatokat kapott és azok kidolgozása otthoni témafelkészülést
tett lehetıvé. A témák lezárására alkalmankénti konzultációk során került sor. Így minden jelentkezı ekkor
szembesülhetett felkészültségi szintjével. A résztvevık többsége a feladatmegoldásokat nagy lelkesedéssel,
sokszor külsı források, segítségek igénybevételével, illetve közös, csoportos kidolgozásokkal jutott túl
ezeken az akadályokon. Különösen a tereptani, térképen megoldandó feladatok mozgatták meg a csoport
aktivitását.
Mire a tanfolyamot lezáró számonkérésre került volna a sor, már mindenki gyakorlott feladatmegoldóvá vált.
Így az írásbeli vizsgák már nem jelentettek nagy akadályt még azoknak sem, akik a megelızı húsvéti
ünnepeket is izgalommal, tanulással töltötték, s a túltanulás veszélye fenyegette ıket. Talán a második
csoport került szokatlan helyzetbe, mivel ık egy egzotikusnak számító mőhelycsarnok munkaasztalainál
adhattak számot elméleti tudásaikról.
Aztán egy szeszélyes áprilisi napon sor került a terepi számonkérésre is. Az elıvizsga elkeverései, izgalmai,
jó alap volt arra, hogy a mindenki számára teljesen ismeretlen terep se legyen akadálya az elıírt
követelmények teljesítésének. Pedig a vizsgáztatók mindent megtettek a zavarkeltés érdekébe. Öt
pályaellenır, - köztük kellemetlen kérdésekkel zaklató is - várta ıket a terepen, s még egy békés kiránduló
családnak álcázott vizsgaelnök is felügyelte teljesítményüket. Külön idegesítı volt számukra, hogy a legfelsı
szintrıl beígért ellenırzés viszont elmaradt, illetve dátumcserével igyekezett zavart kelteni soraikban.
Egyedül a tanfolyamvezetı trükkje jött be, amikor az idıjárást hívta nehezékül és csendes szemerkélı esıs
idıt rendelt erre a napra.
De mindez együtt sem volt elég ahhoz, hogy minden résztvevı ne sikeresen teljesítse az elvárásokat. Így 36
új, friss tudással felfegyverkezett túravezetıvel lett gazdagabb megyénk természetjárása.
SZEMÉLYÜK LEHET GARANCIA ARRA, HOGY A TERMÉSZETISMERET ÉS SZERETET ESZMÉJE ÉS
GYAKORLATA TOVÁBB ÉL MEGYÉNKBEN. HIVATALOS TÚRAVEZETİVÉ AVATÁSUKRA
HAGYOMÁNYOS MÓDON A MÁJUSI ENCIÁN KUPA TÁJÉKOZÓDÁSI VERSENY KERETÉBEN KERÜL
SOR, A HOLLÓSTETİI KEMPINGBEN. AZTÁN IRÁNY AZ ERDİ.EZÚTON IS KÍVÁNJUNK NEKIK
ÉLMÉNYEKBEN GAZDAG, SIKERES TÚRAVEZETİI ÉLETPÁLYÁT.
Garadnay Sándor tanfolyamvezetı
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Északi tája
tájakon/Új túravezetöink
Ne hallgassuk el ıket, szerepeljenek itt név szerint !
Antal Ferenc,
Balina Viktória
Bánrévi Tamás
Bencze István
Csendes Gyula
Éles Péter
Hajdu István
Halona István
Hatos Istvánné
Hronyecz József
Izsépy Andrea
Jakab Zoltán

Kazup Anikó Dóra
Kovács László Zsolt
Kovács Péter
Krajecz Enikı
Krajnyák Tibor
Makár Marietta
Mátó Gergı
Németh Boglárka
Pál György
Papp István Gábor
Progner László
Ruszkai Gáborné
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Szabó Csilla
Dr. Szarka Sándorné
Szarvas Zsófia
Székely Krisztina
Tátrai Gábor András
Tóth Éva
Truckó Máté
Tuskó Miklós
Vajóczki Zsolt
Válint György
Vincze István László
Gyarmati Attila.

Északi tája
tájakon/Szemétszedés
kon/Szemétszedés
Turistautak tisztítása a Bükk-ben
Az ELMŐ-ÉMÁSZ munkatársaival segíteni kívánta a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség munkáját,
melyet a természetjárás ügyében fejt ki. Az egyeztetések során a szemétszedés mellett döntöttünk. A
szemétszedés táborrendszerben történt, bázisnak a Diósgyıri Természetbarát Sport Klub (DTSK) garadnai
„Turista pihenıjét” választottuk. A munkában Csonka Ágnes szervezésében több, mint 60 fı vett részt.
Szemétszedésre kijelölt útvonalak:

Hossz

ÚTVONALAK

1.

Bánkút (P-) - Czékus út (P-) - Farkas-nyak (Po) - Meteor-forrás (So és S+) - Ómassa 5.6 km

2.

Bánkút (S+) - Száraz-völgyi parkoló (So) - Gyula-forrás (So és S+) - Ómassa

5.0 km

3.

Bánkút (P- és S-) - Csipkéskút (S-) - Vadász-völgy (S-) - Ómassa

4.8 km

4.

Farkas-nyak (P-) - Szentlélek (K- és K+) - Jubileumi-forrás (K- és K+) - Ómassa

4.8 km

5.

Szentlélek (Ko) - Köpős-forrás (So) - Szentléleki-völgy (S■) - Garadna

4.0 km

6.

Köpős-nyereg (P-) - Válint-kereszt (P-) - Csókási sorompó

3.7 km

7.

Köpős-nyereg (S- és S▲) - Magos-kı (S▲ és S-) - Sólyom-kút (S- és P-) - Csókási
4.1 km
sorompó

8.

Köpős-nyereg (S+) - Aranylépcsı (Háromkúti-völgy) (S+) - Garadna

9.

Csókási sorompó (jelzetlen) - Csókás (P+) - Hárs-kút (P+) - Pisztrángtelep (K+)
3.2 km
Garadna

10.

Jávorkút (P-) - Kühne Andor út (P-) - Sebesvízi P■ elágazás (P) - Disznóskúti P+
5.7 km
elágazás (P-) - Létrástetı kutatóház (P-) - Szepesi rét
Összesen

3.1 km

44 km

A megyei Természetjáró Szövetség ezúton is megköszöni a több mint 40 km jelzett turistaút és az útba esı
források, erdei pihenık megtisztítását, melyet az ELMŐ-ÉMÁSZ munkatársai az egész napos esı ellenére
végeztek el.
Garadna, 2012. 05. 07.

Balkányi Ferenc
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Északi tája
tájakon/7.Vitézl
kon/7.Vitézlı
7.Vitézl
VII. Vitézlı teljesítménytúra értékelı beszámolója
2012. április 27-29. között sikeresen lezajlott a Vitézlı teljesítménytúra és
a hozzá kapcsolódó programok.
A Vitézlı elıestéjén, Szendrı határain belül, az Esti tekergés nevő mini
teljesítménytúrát teljesítették a résztvevık (12 fı), hogy az ellenırzı
pontok érintése során megismerjék a város látnivalóit. Élmények és
ismeretek mellé teljesítést igazoló oklevél, zsíros kenyér, tea volt a
jutalmuk.
Szombat reggel, kiránduláshoz kedvezı idıjárás mutatkozott, mely kitartott
a nap folyamán. A rendezık izgatottan várták vajon hányan álnak rajthoz, hogyan értékelik a minden évben
megújuló távokat, és a turista úthálózat fejlesztésére fordított erıfeszítéseiket. A VII. Vitézlı teljesítménytúrán
összesen 1112 fı vett részt. Távok megoszlása: 15 km A: 290 fı, 15 km B: 227 fı, 25 km gyalog: 219 fı, 25 km
kombinált: 91 fı, 25 km terepfutó: 8 fı, 35 km gyalog: 48 fı, 50 km gyalog: 52 fı, 50 km kerékpár: 30 fı, 80 km
kerékpár: 71 fı.
Minden távon az ellenırzı pontokon ellátás, a célban zsíros és vajas kenyér, tea, oklevél kitőzı és tombola
várta a nevezıket a támogatók jóvoltából. Ezen felül még számos értékes díj került kiosztásra.
Idén vasárnap is számos programmal vártuk a túrázókat. Vezetett túrát szerveztünk az Ördög-gáthoz,
lehetıséget teremtettünk kenuzásra a Rakacai-tavon, és az elızı évekhez hasonlóan idén is volt barlangtúra
Aggteleken. A vasárnapi programokon összesen 64 fı
vett részt.
A Vitézlı az idén része volt a Magyar Sportturisztikai
Szövetség Nemzeti bajnokságnak, IWW-nek, és a
Decathlon túramozgalomnak. Utóbbi túrasorozat
ötletgazdája és lebonyolítója a SZVSK TSZ, melybe ez
évben megrendezésre kerülı, további hét megyei
szakosztály által szervezett teljesítménytúra lett
beemelve.
Újdonságként a Vitézlı idén a „Lépéssorozat az
egészségesebb életért” az Edelényi Kistérség
egészségre nevelı és formáló programjának kiemelt
nagyrendezvénye volt. Ennek keretében egy
egészségszobát alakítottunk ki, ahol hasznos
kiállítások
mellett,
különbözı
szőrıvizsgálatok
elvégzésére is lehetıség volt (vérnyomásmérés, vércukorszint mérés, testzsír mérés, stb.). A túrákról és
szakosztályunkról további információ olvasható honlapunkon: szendroitura.hu.

7

Északi tája
tájakon/Bükk
kon/Bükk 50
XXVIII. Bükk-50 Teljesítménytúra
A Bükk-50 Teljesítménytúra a Diósgyıri Természetbarát Sport Klub rendezvénye, mely az idén 28.
alkalommal került megrendezésre, a Bükk-hegységben.
A versenyzık 50 km-es, 25 km-es és 15 km-es távokon indulhattak. A rajt és célállomás mindegyik távon
Miskolc-Garadnán, a DTSK pihenınél volt.
Az útvonal az egyes távokon az alábbiak szerint alakult:

TÁV

ÚTVONAL

Indulók száma

Miskolc-Garadna – Sebes-víz – Jávorkút – Kecskeláb rét – Sugaró – Rejtek –
Nagy-dél-sár – Bükkszentkereszt – Fehérkı-lápa – Herman Ottó Emlékpark –
50 km
Dolka tetı – Csókás – Magos-kı – Szentlélek – Czékus út – Bánkút – Száraz
völgy – Ómassa – Alabástrom-hegy alja – Sebes-víz – Miskolc-Garadna.

60

Miskolc-Garadna – Sebes-víz – Jávorkút – Kecskeláb-rét – Sugaró – Rejtek –
25 km Nagy-dél-sár – Hollóstetı – Lillafüred – Lencsés-forrás – Csókás – MiskolcGaradna.

33

15
km:

Miskolc-Garadna – Sebes-víz – Borókás-teber – Jávorkút – Csipkéskút - Vadász
völgy – Alabástrom-hegy alja – Sebes-víz – Miskolc-Garadna.

37

A teljesítménytúrát teljesítık kitőzıt, emléklapot kaptak, valamint zsíros-kenyér, hagyma, tea, ellátásban
részesültek.
KÖSZÖNJÜK AZ INDULÓKNAK, HOGY MEGTISZTELTÉK RÉSZVÉTELÜKKEL A XXVIII. BÜKK-50
TELJESÍTMÉNYTÚRÁT, ÉS A DIÓSGYİRI TERMÉSZETBARÁT SPORT KLUBBOT.
AZ ELLENİRZİPONTOKON, A RAJT-CÉLBAN 48 Fİ SEGÍTETTE A RENDEZVÉNY SIKERES
LEBONYOLÍTÁSÁT, KÖSZÖNET ÉRTE.
SOK SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT 2013-BAN IS A XXIX. BÜKK-50 TELJESÍTMÉNYTÚRÁRA.
Miskolc, 2012. május 8.
TSK Elnöksége
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Ész
Északi tája
tájakon/Dechatlon
kon/Dechatlon 2012

MISKOLC 2012
TÚRAMOZGALOM
EGYÜTTMŐKÖDİ PARTNER: SZENDRİ VÁROSI SPORT ÉS SZABADIDİ
KLUB EGYESÜLET TERMÉSZETJÁRÓ SZAKOSZTÁLY
Az egészség megırzése és a sportos életvitel

RÉSZTVEVİK

gyakorlásához

A túrákon és a kupában való részvétel nyílt, azon
kortól, egyesületi tagságtól függetlenül bárki
résztvehet.
NEVEZÉS
A
helyszínen,
vagy
elızetesen
a

a

Decathlon

üzleteiben
70sportág
válogathatnak.

áruházlánc

felszerelései

közül

DÍJÁTADÓ

www.szendroitura.hu weboldalon.

A díjátadás tervezett idıpontja: Évzáró Batyus Bál;
2012. december 8. (szombat) 19 óra
Helyszín: Szendrıi Apáczai Csere János Általános
Iskola (3752. Szendrı, Petıfi tér 1-3.)

TELJESÍTÉS FELTÉTELE
A túramozgalomban résztvevı túrák közül
legalább 3 táv igazolt teljesítése.
• Április 28. Vitézlı – Szendrı
• Május 6. Bükk 50/25/15 – Garadna
• Május 12. Karszt 50/35/25/15 – Aggtelek
• Június 2. II. Kuruc Portyák – Bercsényi Miklós
• 25/Esze Tamás 10 – Miskolc
• Június 9. Bükk-fennsík 50/25 – Miskolc
Lillafüred
• Augusztus 4. Bükk 900 – Bánkút
• Szeptember 9. Tokaji Bakancsos Bortúra –
Tokaj
• Október 6. Szendrı Körül Gyalogszerrel –
Szendrı

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Antal Ferenc DECATHLON Miskolc
e-mail: antalferenc@freemail.hu 3527. Miskolc,
József Attila út 83.
Tel: +36 20 521 0536 Tel: 06 46 801 501
A változtatás jogát fenntartjuk. www.decathlon.hu
Minden teljesítı névre szóló oklevelet és kitőzıt
kap.
10 x 5000 Ft-os utalványt sorsolunk ki azok között,
akik legalább 3 túrán részt vesznek.
Az egészség megırzése és a sportos életvitel
gyakorlásához a Decathlon áruházlánc üzleteiben
70sportág felszerelései közül válogathatnak.

DÍJAZÁS
Minden teljesítı névre szóló oklevelet és kitőzıt
kap.
10 x 5000 Ft-os utalványt sorsolunk ki azok között,
akik legalább 3 túrán részt vesznek.

DÍJÁTADÓ
A díjátadás tervezett idıpontja: Évzáró Batyus Bál;
2012. december 8. (szombat) 19 óra
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Északi tája
tájakon/Így „fotóztok” Ti !
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Északi tája
tájakon/Így „fotóztok” Ti !
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Északi tája
tájakon/Júniusi
kon/Júniusi verselö
verselö
június 01. Vasadi Péter: Egy éj, egy nap

június 05. Simon István: Virágzó cseresznyefa

"...S elébem jı a nappal.
Karját lógatja combja
mellett. Elnyővött szolga,
akit bár senki sem kíván,
beállít reggelente.

"...Két holdfénybe burkolt alak
épp a cseresznyefa alatt
állt meg és összebújt.
S a csillagos fehér szirom
ott pettyegett a vállukon,
ahogy libegve hullt.
...
Holdfényben ballagtam tovább,
s a szívembıl a számon át
hullt ki pár tiszta szó;
hogy szorosan így álljanak
negyven év múlva is, ha majd
fejökre hull a hó."

Én kedvelem. Nem téveszt
meg, hogy hallgatag. Sovány
testében, beomlott tüdeje
mögött törvény dobol.
Hellyel kínálom s vallatom."
június 02. Radnóti Miklós: Június

június 06. Szép Ernı: Pitypang

Nézz csak körül, most dél van és csodát látsz,
az ég derős, nincs homlokán redı,
utak mentén virágzik mind az ákác,
a csermelynek arany taréja nı
s a fényes levegıbe villogó
jeleket ír egy lustán hısködı
gyémántos testő nagy szitakötı.

" Nótába nem írnak
gomblyukba nem tőznek
nem tesz kirakatba
a virágos üzlet
mert te nem vagy ritka
mert te nem vagy drága
csak az árokpartról
nézel a világba
mintha kis nap sütne
orcád oly szép sárga
te pitypang,
te pitypang virágja..."

június 03. Szabó Lırinc: Szerelmes Június
"...Az élet - hús és ideg a kı is!
Tündöklı mámor a június:
átlátszóan villognak a nık
s testük csillagközi erık
szent delejével koszorús:

június 07. Dsida Jenı: Arany és kék szavakkal

jönnek-mennek az édes utcán,
s akinek van rá szeme,
szédülve látja, hogy mind után
kinyúl, bátran vagy tétován,
a mindenség keze."

"...úgy szeretnélek én is
lámpásom esteli fénye mellett
megörökítni, drága
arany és kék szavakkal
csak téged festeni,
mint romló fának ága
s le nem lankad fejem
a béke isteni
ölébe, én szerelmem,
világ legszebb virága.

június 04. Vidor Miklós: Labda
Bokorsövény fölött
a labda átszökött,
a kırakásra ugrott,
s abban a pillanatban
átrúgtatta a partot,
s a gyors folyóba csattant:
az ár csobogva
továbbsodorta.

június 08. Csoóri Sándor: Medárdi esı
Medárd nekünk megártott,
alaposan bemártott,
három hete csak zuhog,
ázik a bab s a murok,
petrezselyem zöldje is
és a holtak földje is.
Ázik, ázik a búza,
fejét a víz lehúzza,
beillene zsenge nádnak:
bokán fölül vízben állhat..."

Úszott a labda, útra kelt,
a víz alatta
énekelt,
hullám dobálta,
elkapta hab,
forgó lökött rajt
jó nagyokat.
De ı nem bánta.
Hej, bántam én!
A parton állva
sirattam én!
Kértem is volna
békítve már,hullámsodorban
rég messze jár!

június 09. Pinczési Judit: Nyári dal
Egy kislány kék lepkét fogott.
Szebb volt, mint egy szálló madár.
Fénylı szárnyát szétnyitotta,
azt mondta, ı lepkekirály.
"Nem koronámat adom én,
a szabadságért kevés, tudom,
de ha röptömben felkiáltok,
a hangom megül az arcodon."

Még egyre látom:
föl-le bukik,
habtaraj-háton
tengerekig,
úsztatja tılem
a gyors folyó,
tőnı idıben
kalandozó!

Lepke táncol a szélben,
a tó ezüst tükör.
Egy kislány játszik a réten,
s az arca tündököl.
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Északi tája
tájakon/Júniusi
kon/Júniusi verselö
verselö
június 10. Kaffka Margit: Litánia

június 15. Szabó Lırinc: Tücsökzene

"...Hittel és emberséggel
Elsı te ,kit vállallak,
Kit szívvel, szóval vallak
És álmomba se csallak.
Kit bántani nem hagynék,
Kiért tán ölni tudnék.
Te kedves-édes társam,
Miféle szerzıdés ez?
Micsoda isten írta?"

Tudom semmi, de semmi közötök
hozzám, butuska tücskök a fő között,
mégis jólesik azt képzelni, hogy
mikor így este, ablakot nyitok,
nekem üzentek, sok hő kis barát,
lelkendezve, hogy szép a világ.
június 16. Eörsi István: Laci és Fodor
Laci szerint
nem jó srác a Fodor:
felakasztott egy macskát
szadiból.
Meg tudnád mondani,
a Fodor mért szadi?
Nem tudta megmondani,
csak azt, hogy sohase jó,
ha felakasztják
a macskát,mert a macska nem arra való.

június 11. Radnóti Miklós: Bájoló
Rebbenı szemmel
ülök a fényben,
rózsafa ugrik
át a sövényen,
ugrik a fény is,
győlik a felleg,
surran a villám
s már felesleget
fenn a magasban
dörgedelem vad
dörgedelemmel,
kékje lehervad
lenn a tavaknak
s tükre megárad,
jöjj be a házba,
vesd le ruhádat,
már esik is kint,
vesd le az inged,
mossa az esı
össze szívünket.

június 17. Szemere Miklós: Én nem lesem...
Én nem lesem a csillagok forgását,
Én nem fürkészem a világ folyását,
Avagy titkát az öreg föld gyomrának,
Mi gondja rá az élet víg fiának!
Egy örömöm van: a rózsa levele,
A tült pohár, a lány fejlı kebele;
Egy bánatom : a rózsa lehullása,
Üres pohár s a lányka hervadása.

június 12.

június 18. Weöres Sándor: Barangolók

Kice-vice, Villı,
Győjjön rád a himlı!
Behozzuk a zöld ágat,
Kivisszük a kice-vicét.
Kice-vice, Villı!
Gyüjjön rád a himlı!
Határinkat a jégesı
El ne verje!
Kice-vice, Villı!

Gyöngy az idı, vándoroljunk,
nincs szekerünk, bandukoljunk,
lassú folyó ága mellett
járjuk a halk főzfa-berket.
Este a láb gyönge, fáradt,
lombok alatt nézünk ágyat.
Szöcske-bokán jı az álom,
száll a világ lepke-szárnyon.

népköltés

június 19. Lesznai Anna: A kis pillangó utazása
"...Édes jó Istenem, embernek állatnak,
Munkába töröttnek, játékba fáradtnak,
Virágozó főnek, fának, pillangónak
Adj nyugalmas éjjelt s jó ébredést holnap.
Köszönjük a mézet, melyet ittunk, ettünk,
S rövid utazásunk, melyet szállva tettünk,
S kik majd holnap jönnek, ha barnák, ha kékek,
Áldd meg áldásoddal a fiólepkéket.
Legyenek különbek, mint milyenek lettünkMi mai pillangók - kik tegnap születtünk.

június 13. Weöres Sándor: Eresz alól
Eresz alól fecskefia ide néz, oda néz:
van-e hernyó, hosszú kukac, ízesebb, mint a méz?
Csırét nyitja ám,
buzgón, szaporán.
Kis bendıbe mindenféle belefér igazán.
június 14. Ady Endre: Góg és Magóg fia
Góg és Magóg fia vagyok én
Hiába döngetek kaput, falat
S mégis megkérdtem tıletek:
Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?

június 20. Garai Gábor: Június
Tudom, meghalnék idegenben;
ott még a fák sem ilyenek;
nem virít bodza a berekben,
akácok könnye sem pereg;
nem részegít a széna-illat,
nem villámfénnyel jön a nyár,
nem így táncol felhın a csillag,
nem szédül az égtıl a táj...

Verecke híres útján jöttem én,
Fülembe még ısmagyar dal rivall,
Szabad-e Dévénynél betörnöm
Új idıknek új dalaival?
Fülembe forró ólmot öntsetek,
Legyek az új, az énekes Vazul,
Ne halljam az élet új dalait,
Tiporjatok reám durván, gazul.

Meghalok itt is - : a gyönyörtıl,
hogy a repceföld színarany,
hogy a lomb oly zöld szinte tombol,
s a kınek is illata van;
hogy áll a búza nyers kalásza,
mintha világot nemzene, s e tájon az lel csak magára,
ki végleg egyesült vele.

De addig sírva, kínban, mit se várva
Mégis csak száll új szárnyakon a dal
S ha elátkozza százszor Pusztaszer,
Mégis gyıztes, mégis új és magyar.
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Északi tája
tájakon/Júniusi
kon/Júniusi verselö
verselö
június 21. Héra Zoltán: Ó kalendárium költıknek

június 28. Tóth Bálint: Nyárra forduló

Rák havában hőtsd magad .
Kigyúlnod naponta egyszer is elég:
Mindent szabad, hát kell a fék.

"...Esztendı legszebb szaka,
nyár is, tavasz is,
bodzavirág koronázta elsı teli fészkek,
még szól a kakukk, s hallgatnak a tücskök,
rigók hangolnak fémfeketében,
narancsszín pikulán a lucfenyık tetején,
s rá sárgadolmányos aranymálinkók népi danája:
Kell-e dió, fiú?"

június 22. Weöres Sándor: Ez én vagyok
Alvó egészen kicsi fej,
mellette bögre tej,
és nincsen égbolt.
Rég volt.

június 29. Arany János: A fülemile
"...Péter és Pál /tudjuk/ nyárban
Összeférnek a naptárban,
Könnyő nekik ott szerényen
megárulni egy gyékényen;
Hanem a mi Péter-Pálunk
Háza körül mást találunk:
Zenebonát, örök patvart,
Majd felfordítják az udvart;
Rossz szomszédság: török átok,
S ık nemigen jó barátok..."

június 23. József Attila: Töredékek
Nyári könnyő szellık
lányok közt szökellık
szoknyákat libbentık játsztok a bokorban,
szalmaszállal porban
boldog gyermekkorban.

június 30. Szép Ernı: Mint magányos lovast...
június 24.

Mint magányos lovast az este,
Elér a bánat engemet,
Gyereksírás jön fel szívembıl,
Könnyőim csöpp csengıi csengenek.

"Tüzit megrakatta világos Szent János.
Fehirhaju Magyar Ilona
haján fölyü gyöngykoszorú, gyöngy.

Apám után szeretnék futni,
Ki a városba vezetett,
S míg a boltok közt bámészkodtam,
Elengedte egyszer a kezemet.

Jelenti magát Jézus
három esztendıben.
Jézus magát úgy jelentgeti már...."
népköltés
június 25. Gyóni Géza: Sírvers
Hazai domb lesz vagy idegen árok,
Bús sírom füve amelyen kihajt,
Kopott fejfámon elmosódó írás
Bolygó vándornak ezt hirdesse majd:
Boldog, ki itt jársz, teéretted is
Megszenvedett, ki lent nyugszik, a holt;
Véres harcok verték fel hírét,
De csak a béke katonája volt.
június 26. Heltai Jenı: Nyári éjszaka
"...Emlékszem egy édes, nyári éjszakára
Ezüstösen tőzött le a hold sugára.
A legszebb asszonnyal sétálgattam együtt,
Akácfa virágát együtt tépegettük.
Fülébe susogtam balgán udvarolva,
Pedig ölelhettem, csókolhattam volna!
Meg sem is öleltem, meg sem is csókoltam,
Istenem, istenem, de húszéves voltam!"
június 27. Petıfi Sándor: Arany Lacinak
Laci te,hallod-e?
Jer ide,jer, ha mondom,
rontom-bontom,
ülj meg itten az ölemben,
de ne moccanj, mert különben
meg talállak csípni,
így ni! Ugye fáj?Hát ne kiabálj.
Szájadat betedd,
s nyisd ki füledet,
nyisd ki ezt a kis kaput;
majd meglátod, hogy mi fut
rajta át fejedbe...
Egy kis tarka lepke.
Tarka lepke, kis mese,
szállj be Laci fejibe..."
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Északi tája
tájakon/Az
kon/Az évmadara 2012
Az egerészölyv a leggyakoribb ragadozó
madarunk, sík- és hegyvidéken egyaránt
elıfordul, így a laikusok által úton-útfélen látott
„sasok” általában ennek a fajnak a képviselıi.
Ráadásul
az
egerészölyvek
kifejezetten
szeretnek is a forgalmas utak, autópályák mellett
ücsörögni, hogy a kezelt (legeltetett, kaszált)
gyepfelületek
nyújtotta
könnyebb
zsákmányszerzési lehetıséget kihasználják.
Azonban nem volt ez mindig így!
A múlt században az intenzív ragadozóüldözés és a
fészkelésre alkalmas fák hiánya miatt az Alföld nagy
részérıl eltőnt a faj és szinte kizárólag csak a hegyés dombvidéki erdıs területeken költött.
A ragadozómadár-pusztítás tiltásának hatására és a
II. világháborút követı fásítások eredményeképpen
az elmúlt 20-30 év során az egerészölyv visszafoglalta korábbi élıhelyeit és ma már az alföldi fasorokban és
facsoportokban is jelentıs számban fészkel. Legjobb élıhelyei azonban továbbra is azok a természetközeli
mozaikos területek maradtak, ahol nyílt gyepek, szántók és zártabb erdık is megtalálhatóak egymás
szomszédságában.
Bár a köznyelv leggyakrabban az egerészölyvet illeti "sas" jelzıvel, a lenti képen jól érzékelhetı egy rétisas
(balra) és egy egerészölyv közötti óriási méretkülönbség
Leírása
Széles szárnyú, rövid, lekerekített farkú madár. A felsıtest
sötétbarna, csıre szarufekete, lába sárga. Mérete 50-55 cm. Az
öregek tollruhája nagyon változékony; rendszerint sötétbarnák,
alsó felük világosan foltozott. A szárny- és testalj fehéres
színezése lehet elenyészõ vagy kiemelkedõ, de szinte
sohasem olyan világos, mint a gatyás ölyvnél. Utóbbitól sőrőn
keresztsávozott farka, szárnyán a nagy kéztı-foltok hiánya és
tollatlan sárga csüdje különbözteti meg. Órákon át kering
mozdulatlan szárnyon. Szélesre terjesztett szárnyán a
kézevezõk hegye felhajlik; farkát legyezıszerően széttárja.
Rövid nyaka miatt zömökebb hatást kelt, mint az elırenyújtott fejjel
repülı sasok. Az egerészölyv röpte lomha; idõnként egy helyben
szitál.
Hangja:
Magas, panaszosan nyávogó "hijü-ü, hij jé", néha rövid,
károgásszerő hang.
Élıhelye
Elhagyatott sziklás tengerpartok, lápok, síkságok, hegyoldalak,
mővelés alá fogott területek, erdıségek. Sziklapárkányokon, fákon,
néha a talajon költ. Magyarországon gyakori fészkelõ. Mindenfajta fás
vegetációval jellemezhetı területen elıfordul. Táplálékát a fészkelıhelye környékén, fıként mezıgazdasági

területeken szerzi be. Jellemzı fészkelı fafajai a kocsányos-és kocsánytalan tölgy, a gyertyán, az akác és a
fenyık. Fészkét mindig a törzs mellé, az ágak tövéhez építi, 10-20 m magasságban. Télen északi példányok
is érkeznek hozzánk. Átvonulóban elıfordul a rıtesebb színezető B. b. vulpinus is.
Költése
A fészkelı helyeket már februárban elfoglalják a párok, vagy az elızı évit újítják fel, vagy újat készítenek. A
költési idıszak márciustól júliusig tart. Jellemzıen 2-3 tojása van.
Egy tojás kikeltéséhez 30-35 nap kell, az egész fészekalj
kiköltése 40-42 napig is eltarthat. Olykor a hím is kotlik. A fiatalok
30 napos korukban már tollasak és 40-45 napos koruk körül már
röpképesek. A kirepülés után két hónapig még együtt marad a
család.
Tápláléka
A fészkelés idıszakában az emlısök, pockok és vakondok
jelentik a fı táplálékot. Tömegesen fogyaszt patkányt, egeret,
hörcsögöt, cickányokat és ritkán sünt. Kis magasságból
ereszkedik le zsákmányára. Szívesen jár a dögre is.
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Északi tája
tájakon/Házunk
kon/Házunk tája
Ha nyár, akkor kovászos uborka, lánykori nevén koviubi. Láthatjuk,
ahogy ott napoznak kis tányérral letakarva az üvegekben a teraszokon,
erkélyeken, ablakpárkányokon. Hogy kell jól csinálni, könnyő-e elrontani
(igen).
A kovászolás folytán pár nap alatt elkészül a kiváló csemege. Maga a folyamat
tulajdonképpen erjesztés, savanyítás, rövid ideig tartó (mert hamar elfogy a
végtermék) tartósítás. A kémiai folyamat során a cukorból alkohol lesz a kenyérben található élesztı segítségével. Tudományosan ez a tejsavas erjedés,
amiben a sónak is nagy szerepe van. A kenyér tehát nélkülözhetetlen, viszont a
napfény nem kötelezı, a lényeg a meleg. Az alap az uborka kovászolása. Errıl
a zöldségfélérıl érdemes tudni, hogy évezredes konyhai alapanyag, már az
indiánoknak is barátja volt. Legtöbbször salátát készítettek belıle, savanyították, illetve körítésnek használták. Már ık is azt tartották, minden formájában jót tesz az emésztésnek. A magyar konyha is régrıl ismeri ezt a zöldséget és a legegyszerőbb savanyítási eljárást, a kovászolást. A több
ezer éve ismert uborka nálunk a 17. század óta elterjedt. Rokonai a cukkini és a különbözı dinnyefélék, de
igazából ez egy tökféle és ezek közöl is az egyik leggyakrabban fogyasztott zöldség a világon. Tiberius császár annyira kedvelte, hogy hadjárataira hordozható üvegházakat vitt magával. Szerencsére nekünk erre már
nincs szükségünk. A 10–15 centiméter hosszú, ún. fürtös csemege fajtájú, testesebb és hibátlan uborkák a
legjobbak. Az alaprecepthez uborka, kapor, só, szikkadt kenyér és fokhagyma kell. És persze sok-sok napfény, illetve az említett meleg.
Az uborkák mindkét végükön hosszában bevágva, hogy jól át tudja járni a kovászos lé, szorosan egymás
mellé kerüljenek az üvegbe egy nagy csokor kaporral körítve. Fontos, hogy az üveg és uborkánk nagyon tiszta legyen, mert különben a savanyúságunk felforr. Akkor is ez történik, ha az uborka túl öreg, vagy a végei
keserőek, ezért jobb, ha ezeket eltávolítjuk. Felöntı lé: a felforralt vízhez literenként 4–5 dekagramm só barna
kenyér, méghozzá a vége, lefelé fordítva, hogy könnyebb legyen majd kivenni. Az üvegbe ízlés szerint fokhagymát, tisztított tormát és friss meggyfalevelet, szılılevelet is lehet tenni. Idıjárástól függıen 2-4 nap múlva teszteljük, hogy megfelelı-e a kovászodás foka, majd egy nagy tálba szedjük a ropogós kovászos uborkákat, rászőrjük a levet, lefedjük, hőtıbe tesszük. És kezdhetjük is legyártani a következı adagot, hogy folyamatos utánpótlásunk legyen. A leszőrt kovászlében a hőtıben két hétig lehet tárolni. Mehet bele babérlevél,
csombor, szemes bors, tárkony, csípıs paprika és akár torma is. 96%-os víztartalma miatt igazán frissítı,
energiaszegény és zsírt sem tartalmaz, fogyókúrázók is bátran fogyaszthatják A hideg uborkalé is nagyon
egészséges, és üdítı, frissítı.
Sok mindent mást is lehet kovászolni !
amibe egy marék só van. A többi ugyanaz, kovászolt fokhagymát is ugyanígy készíthetünk.
Kovászolt cékla
A lengyel kedvencet télen is megcsinálhatjuk. 1 kg
cékla, 7 dkg kenyér, 2,5 l víz, fokhagyma kell hozzá. A céklát megmossuk, meghámozzuk, szeleteljük az üvegbe rétegezzük. Felöntjük meleg felforralt vízzel, rámorzsoljuk a kenyeret, arra rávagdaljuk a fokhagymát. Gézzel, vagy más szövettel
lekötjük, napig meleg helyen tartjuk, leszőrjük és
üvegbe téve hővös helyen tároljuk.

Kovászolt patisszon
Meghámozott, kimagvalt és egy-másfél centiméteres kockákra vágott patisszont is kovászolhatunk.
Erre a célra a nagymérető, kevésbé zsenge példányok is megfelelnek.
Kovászolt cukkini
Cukkini, só, kapor, fokhagyma, kenyér. A
cukkiniket megmossuk, levágjuk a végüket, hoszszában négyfelé, vagy hatfelé vágjuk és üvegbe
tesszük. Jön a kapor, a néhány gerezd fokhagyma
és felöntjük sós forralt vízzel. A tetejére egy szelet
pirított kenyeret teszünk, kistányérral letakarjuk és
napos helyre tesszük. 4-5 nap múlva leszőrjük,
tiszta üvegbe és hőtıbe kerül.
Kovászolt hagyma
A közepes hagymákat megpucolva üvegekbe rakjuk. A néhány gerezd fokhagymát, a kaporágat
rápakoljuk és felöntjük egy liter felforralt vízzel,

Kovászolni nem csak tökféléket lehet, hanem lereszelt vagy kb. 0,5 cm vastag szeletekre vágott és
felaprózott fehér káposztát, sıt fokhagymát is.
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