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Júliusi köszöntı 

Most, a nyár közepén legszínesebbek, legtarkábbak, 
legvidámabbak az erdık. Sorra-rendre nyílnak a virá-
gok, a levegıben édes-kellemes illatok lengedeznek. 

De az erdınek ilyenkor nemcsak szép színhatása, és 
vonzó illata van, hanem zenéje is: az énekesmadarak 
fuvoláznak, a vízközelben pedig a békák kuruttyolása, 
brekegése hallatszik messzire. Esténként megjelen-
nek a szentjánosbogarak és tündértáncot lejtenek a 
szemlélıdık nagy gyönyörőségére. 

Azért valljuk be vannak a nyárnak földhözragadtabb 
színei és illatai is. Például amikor a fáradt turista lepi-
hen egy forrás mellett és élénk szalonnasütésbe 
kezd. Olyankor szállnak csak az illatok! Vagy a anyag 
hıségben egy pince mélyén ízlelget finom borokat. 
Megérdemli! Megfáradt érte. Mert a turista nyáron 
sem „szünetel”. 

Például szorgalmasan jár a „120 éves” túramozgalom 
túráira, találkozókra, versenyezni, teljesítmény túráz-
ni, vagy csak úgy, gyalogolni egy jót. 

Amikor hazaér, akkor pedig elolvassa a soron követ-
kezı napi verset. 

Bartók Julianna 

JÚLIUS (İSI MAGYAR NEVÉN, ÁLDÁS HA-
VA) AZ ÉV HETEDIK HÓNAPJA A GERGELY-
NAPTÁRBAN, ÉS 31 NAPOS. A RÓMAI NAP-
TÁRBAN KEZDETBEN EZ AZ ÖTÖDIK HÓNAP 
VOLT.[1] ENNEK MEGFELELİEN LATINUL 
EREDETILEG QUINTILIS („ÖTÖS”) VOLT A 
HÓNAP NEVE, CSAK KÉSİBB JULIUS CAE-
SARRÓL NEVEZTÉK ÁT JÚLIUSRA. A 18. 
SZÁZADI NYELVÚJÍTÓK SZERINT A JÚLIUS: 
KALÁSZONOS. A NÉPI KALENDÁRIUM 
SZENT JAKAB HAVÁNAK NEVEZI. 
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Beszámoló a 120 év - 120 km 5. túráról 
 

Május 

Ikrek havaIkrek havaIkrek havaIkrek hava    

Pünkösd hava 

TAVASZUTÓ HTAVASZUTÓ HTAVASZUTÓ HTAVASZUTÓ HAAAAVAVAVAVA 

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

 
Május 19-én , gyönyörő, napfényes idıben indultunk 44 fıvel Bükkszentkeresztrıl a kisebbik túrával, miu-
tán a miskolciak is befutottak a VOLÁN járattal. 
 

Hegedős Csaba volt a sereghajtó, ezt a vállalását kitőnıen teljesítette. A többség lelkesen üdvözölte a "pik-
niket" melyet a Szederbokor erdei pihenınél tartottunk. (Követelik, hogy máskor is legyen ilyen) Ha rajtam 
múlik, lesz - bár remélem, jó soká fogok ennyire népes túrát vezetni. Jobban kedvelem a kisebb csoportot. 
Tapolcán még fagyiztunk egyet (ihaj-csuhaj egyszer élünk). A hosszútávosok is - fáziskéséssel - követték a 
példánkat. Jó soká, fél hatra értünk haza Tiszaújvárosba. 
 

Végül is a nagytúrások 45 fıjével a teljesítık száma 99 fı volt. 

 
Szalai Zita a kistúra túravezetıje. 

 

Beszámoló a 120 év - 120 km 6. túráról 

 

Június 

Rák havaRák havaRák havaRák hava    

Szent Iván hava 

NYÁRELNYÁRELNYÁRELNYÁRELİ H H H HAAAAVAVAVAVA 

6.Június (Lombok Alatt Turisztikai és R. Egyesület, 
Görömbölyi TK. szervezésében) 
A túra idıpontja: 2012. június 02. (szombat) 
Útvonal: Kuruc portyák teljesítménytúra bármelyik távja telje-
síthetı. 
További részletek a www.eszaktura.hu honlapon. 

 
 

Június 2.-án szombaton gyönyörő, napfényes reggelre ébredtünk. Mire kiértünk a 4-es autóbusz 
görömbölyi végállomására már kész volt a rajthely. Rövid adminisztráció, a szokásos formaságok után ki-ki 
nekivághatott a saját távjának. Csapatommal a 10 km-es távot választottuk. A rajtban kapott útleírást több-
ször egyeztetve a valósággal haladtunk az elsı EP felé. Számunkra eddig ismeretlen volt az a széles szép 
völgy, a  
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Görömböly-patak völgye amelyen a távvezetékig haladtunk. Innen árnyékos erdıben, az emelkedıt leküzd-
ve jutottunk el a Leány-várhoz. Itt az elsı EP-on szellemi totó, ásványvíz és édesség várta a túrázókat. A 10 
km-es táv innen az útleírás szerint visszafordult a SL, majd a S■ jelzést követve és visszatértünk a 
Görömböly-patak völgyébe. Innen szalagozáson értünk be a görömbölyi pincesoron található célba. Itt a 
szokásos ellátáson kívül egy pohár borral is kedveskedtek a rendezık. Akit érdekelt részt vehetett egy mő-
emlékpince és a pincekápolna meglátogatásán. Végül is kb. 70 fı indult a két távon, ebbıl 25 fı nevezett a 
120 év, 120 km mozgalomba. 
Köszönjük a rendezıknek a teljesítménytúrát ! 

Balkányi Ferenc  

 

6 túrát teljesített(bronz fokozat) 

1. Demeter László DVBK 1 2 3 4 5.2 6 

2. Fodor Gyula DTSK 1 2 3 4 5.1 6 

3. Kerekesné Szőcs Katalin DTSK 1 2 3 4 5.2 6 

4. Kiszely Papp Ferencné MHTE 1 2 3 4 5.1 6 

5. Váradi Zsófia MHTE 1 2 3 4 5.2 6 

 

5 túrát teljesített 

1. Balkányi Ferenc DTSK  2 3 4 5.2 6 

2. Bay Lászlóné dr DTSK 1 2.1 3 4 5.1  

3. Bereczki Dánielné MHTE 1 2 3 4 5.2  

4. Dsupin Ida MHTE 1 2 3 4 5.2  

5. Huczman Mihályné DTSK 1 2 3 4 5.1  

6. Kis Györgyné DTSK 1 2 3  5.1 6 

7. Pokó József KTE  2.1 3 4 5.1 6 

8. Sum Anna MHTE 1  3 4 5.1 6 

9. Tuskó Miklós DTSK  2 3 4 5.2 6 

10. Virányi Judit DTSK 1 2 3  5.1 6 

 

4 túrát teljesített 

1. Antal Ferenc SZVSK 1 2 3   6 

2. Bartók Julianna MVSC 1 2.1 3  5.2  

3. Bereczki Dániel MHTE 1 2 3 4   

4. Csendes Gyula DTSK  2  4 5.2 6 

5. Pölöskei Éva DTSK 1 2 3  5.1  

6. Szalai Zita TSC 1 2.1 3  5.1  

7. Szőcs József DTSK 1 2 3   6 
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Múzeumok Éjszakája 
 

A Múzeumok Éjszakája nevezető kulturális programot – az 1999-ben indult francia 
példa nyomán – 2003 óta rendezi meg évenként, Magyarországon amolyan 
könnyed, nyáresti kirándulásként.  
Kellemes idı, jókedvő szórakozni, kikapcsolódni vágyó emberek mindenhol: igazi 
mediterrán üdülıhely hangulatát idézték szombaton késı délután és este a miskolci 
belváros, és a Múzeumok éjszakájának különféle helyszínei, ahol igényes 
rendezvényekkel, egyedi érdekességekkel, ritkaságokkal csalogatták a közönséget. 
A Múzeumok Éjszakáján egy jó hangulatú turistacsapat is képviseltette magát. 

Kiskun Magdi szervezésében és vezetésével 7 órakor gyülekeztünk a színház elıtt és innen indultunk a 
programok megtekintésére.  

 
Na, ez egy kicsit nehéznek, mert annyi volt a lehetıség. Végül is Magdi javaslatára a Papszer utcai épület és 
a Múzeumi Központi épülete mellett döntöttünk. A Papszeren a múzeum kertjében külön vonzerı volt a 
Fröccsfesztivál. Innen mentünk be megnézni kiállításokat. Az ajtóban rögtön egy turista fogadott bennünket. 
Garadnay Sanyi, mint rendezı segített és terelgetett bennünket. Szász Endre képei és a miskolci cserkészet 
100 éves történetét szemléltetı kiállítás mellett a nagy élmény volt a régi fényképezıgépeket bemutató 
kiállítás. A régi masinák Dömötör Zoltán (mit tesz a véletlen ı is turista!) magángyőjteményébıl valók. A 
múzeumok éjszakáján személyesen maga kalauzolta a látogatókat. A fotómasinák mellett ki voltak állítva 
régi fotók, képeslapok. Mit olvashatunk le ezekrıl a régi képekrıl? Mindenképpen egy békés, nyugodt világ 
tőnik szemünkbe. Virágos pályaudvar, gimnáziumok, tapolcai szálló, utcarészletek, templomok. 

 
Ezután némi jazz hallgatás után átvonultunk a központi épületbe. Színes kavalkád, régiség vásár és táncház 
fogadott bennünket. És a „mocsári ciprus” És persze itt is egy turista az idegenvezetı (Fekete Dénes). Kicsit 
nehéz megismerni, mert öltönyben van☺)). Imponáló földalatti létesítmény, a világszenzáció egyelıre nem 
látható, egy nagy tartályban konzerválódik. Helyette egy óriási mamut agyarban gyönyörködhetünk. Utána 
irány a képtár. Tárlatvezetés, totó.  
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Hazafelé menet még útba ejtettük a városi könyvtárat. 
Az egész estés mősorról sajnos már lemaradtunk. 
Kárpótlásul finom sütiket kapunk, zsíros kenyeret, 
limonádét és egy tárlatvezetést a könyvtár muzeális 
részében. Üveg alatt megtekintjük a könyvtár 
büszkeségét, a Vitkovics Kódex 12 kitépett oldalát. 
Csak messzirıl lehet szemlélni. Kárpótlásul viszont 
megfogható és tapogatható több, többszáz éves könyv 
is. Egy könyvbarátnak ez különösen jóérzés. 
Ennyi fért bele ebbe a „muzeális” estébe. Sajnos 
egyszerre csak egy helyen lehet lenni. Kimaradtak 
tapolcai ásatások, Lillafüred, a Főtıház, a Miskolci 
Galéria, a Színészmúzeum…. sebaj, már tervezgetem, 
hogy jövıre ismét eljövök. 

Bartók Julianna 
2012. július 2. 

A Bükkábrányi İsfák 
A bükkábrányi ısfák vagy bükki ısfák az a 7,2–7,6 millió éves, tizenhat mocsár 

ciprusból álló erdımaradvány, amelyet 2007 júliusában találtak a Borsod-

Abaúj-Zemplén megyei Bükkábrány melletti lignitbányában, 60 méteres 

mélységben. 
 

A Bükkábránynál talált megkövesedett mocsári fenyık (Taxodium) csoportjának egy 

tagja. Magassága cca. 3m. jelenleg az Ipolytarnóci İsfenyı bemutatóházban 

található. 

A feltevések szerint a mocsárciprusok (Taxodium) a felsı miocénben, mintegy 8–7 millió évvel ezelıtt 

alkothattak erdıt ezen a helyen, a Pannon-tenger északi mocsaras partvidékén. Pontos rendszertani 

besorolásuk még várat magára, de feltehetıen fésős mocsárciprusokról (Taxodium distichum) lehet szó. 

Korabeli magasságuk recens analógiák alapján elérhette a 30-40 métert is. Pusztulásukhoz egy hirtelen 

homokvihar vagy iszaplavina vezethetett, amely mintegy 6 méteres magasságban elborította, így 

konzerválta a mocsárciprusok törzsének alsó részét, míg a homok- vagy iszapréteg fölé esı részek 

elpusztultak. Az 5-6 méter magas, 1,5-3 méteres átmérıjő tizenhat fatörzs eredeti, álló helyzetében 

konzerválódott, de a hasonló leletektıl eltérıen nem szenesedtek el és nem is kövesedtek meg. Ennek okán 

a bükkábrányi lelet ıslénytani világszenzáció, hiszen szerves anyagként maradt meg a 300-400 éves 

korukban elpusztult fák gesztje, kérge, gyökérzete és néhány ága is. 

A famaradványokra meddıtakarítás közben bukkantak rá, s Veres János vezetésével a miskolci Herman 

Ottó Múzeum régészcsoportja fogott a mentési munkálatokba. Miután egy fát megpróbáltak kiemelni a 

földbıl és az darabokra esett, a megmaradt fák érdekében a bányában leállították a termelést, s aprólékos 

munkálatokkal megtisztították a fatörzseket. Tízet sikerült épségben a felszínre hozni (súlyuk egyenként 

elérheti a tíz tonnát is). Végül négyet a legnagyobb körültekintéssel, szigorú biztonsági intézkedések mellett 

augusztus 8-án a miskolci Herman Ottó Múzeumba, a megmaradt hat fatörzset pedig a Bükki Nemzeti 

Parkba, az ipolytarnóci ıslábnyomos bemutatóhelyre szállítottak, ahol 2007. október 12. óta a 

nagyközönség is láthatja ıket.  

Farestaurátorok és konzerválási szakértık bevonásával tanácskozást tartottak Miskolcon, hogy 

megoldásokat keressenek a múzeumba szállított négy fa konzerválásával kapcsolatban. A felmerült két 

lehetséges technológia – a svéd Vasa Múzeum által a viking hajóknál alkalmazott polietilén-glikolos, illetve a 

lengyel Biskupin-i múzeumban egy gerendavár megırzésére használt cukoroldatos konzerválás A választás 

végül az utóbbira, a cukros oldatos tartósításra esett: A mővelet végrehajtásához egy újonnan felépített, 

főthetı munkapavilon és mintegy kettı-négy esztendı szükségeltetik – ennyi kell ahhoz, hogy a konzerváló 

cukoroldat felszívódjon a fa szerkezetében, betöltendı az eltőnt cellulóz szerepét.  

 
A Herman Ottó Múzeum Görgey úti elıtti területen jelenleg épül állandó kiállítóhelyük, egy földbe 

süllyesztett épületrész, ami részben benyúlik a múzeum alá. A Miskolcon található négy fa mellett 

más ıskori leletek, köztük Rudapithecus hungaricus-maradványok is megtekinthetıek lesznek itt.  
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Kalandozások a Bodrogközben 

Az idei VTSZ találkozó helyszíne Sátoraljaújhely 

adta azt az ötletet az MVSC természetjáró-

inak,hogy meghívják a résztvevıket egy szlová-

kiai túrára. 
 

A táj amely Sátoraljaújhely közelében terül el a 
magyar turisták számára -Borsi kivételével- szinte 
fehér folt, ezért ragadtuk meg az alkalmat, hogy a 
következık megtekintését ajánljuk. 
 

A táj, a Bodrogköz északi része mezıgazdasági 
jellegő, nincsenek rajta kirobbanó természeti szép-
ségek, híres mőemlékek de hozzátartozik nemze-
tünk múltjához. 
 

A túra elsı állomása Borsi (Borsa( Sátoraljaújhely-
tıl keletre 3 km-re fekszik a Bodrog folyó jobb part-
ján. Nevét az ısi magyar Bors személynévbıl 
származtatják. 
 

A területén már az új kıkorban is éltek, a "bükki" 
kultúra emberének emlékeit is megtalálták,és a 8. 
századból már sírokat is találtak, melyeket a szlo-
vák kutatók korai szláv síroknak tartanak. 
A magyar leírások 1221-ben említik elıször Borsy 
néven. Birtokosai voltak az idık során a Perényiek 
(1387), a Pálóczyak (1429), és a Lórántffy család 
(1615). Lórántffy Zsuzsanna és I. Rákóczi György 

házassága révén került a Rákóczi család birtokába. 
 

Zrínyi Ilona Munkácsról Regécre vezetı útja során 
megszállt a kastélyban,és itt szülte meg fiát II. Rá-
kóczi Ferencet 1676.márciús 27-én. 
 

A Rákóczi család után több birtokosa volt a kastély 
nak, legutóbb a Vay család. 
 

Az épület falára 1981-ben emléktáblát helyeztek el 
a sátoraljaújhelyi turisták, mely ma is látható. 
 

A romossá vált épület helyreállítása folyamatban 
van, benne múzeumot kívánnak elhelyezni. Elıtte 
II. Rákóczi Ferenc szobra áll 1969.VI.l-tıl. A szobor 
elızıleg a zólyomi vár udvarán állott (Mayer Ede 
alkotása 1907) 
 

Bodrogszerdahely (Streda nad Bodrogom)  

a szlovák Bodrogköz második legnagyobb közsé-
ge. Környéke gazdag kıkorbeli leletekben. A XIII. 
században már vára volt, a neve ekkor Vásáros - 
Szerdahely volt. A várat 1670-ben Spork osztrák 

tábornok leromboltatta. A Vécsey család 17oo-
barokk stílusú kastéllyá alakítja át. Jelenleg a 
községi hivatal mőködik benne. Falán emléktábla 
hirdeti,hogy 1832-ben a család ügyvédjeként 
Kossuth Lajos gyakran megfordult benne. A köz-
ség magyar lakossága itt tartja a március 15-i 
ünnepségeket. A római katolikus templom alapjai 
román koriak, a pravoszláv templom barokk 
klasszicista stílus elemeket mutat. 
Perbenik (Pribenik) község közvetlen 
Királyhelmec szomszédságában. Érdemes meg-
tekinteni a gróf Székhelyi Mailáth - Majláth család 
kastélyát. 
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1567-ig hiteles hely, ahonnan számos fontos okle-
velet kelteztek.1241-ben a tatárok elpusztították, de 
rövidesen helyreállították. 
1787-ben II. József megszüntette a Szerzetesren-
deket, így a premontrei rend elhagyta a kolostort és 
csak 1802-ben kapták vissza.1945-ben ismét meg-
szőnt a rend, a kolostor mezıgazdasági szakisko-
laként mőködött. A rendszerváltás után ismét az 
egyház tulajdonába került, a jászói prépostsághoz 
tartozik. A templom 1315-1366 között épült a kolos-
tor déli szárnyához, gótikus stílusban, késıbb 
barokkizálták. A kolostor keleti szárnyában gótikus 
kápolna látható. 
 

Érdekességként megemlítjük,hogy 2001-ben1900 
lakosából 1434 magyar,238 szlovák és 217 cigány 
volt.-  
 

Dobóruszka (Ruska) Dobó Istvánnak az egri vár 
híres védıjének szülıfaluja, de sírja is itt található. 
Az eredeti sírkövet gróf ButtIer János a község 
egykori birtokosa válásának segítése érdekében az 
egri érseknek ajándékozta. 

 

Túránk végcélja a határ által kettészakított község 
Nagy Szelmenc. A község fele szlovák, fele pedig 
Ukrajnához tartozik.(1946) Ez évben itt tartották 
megemlékezésüket az összetartozás napján a 
szlovákiai magyarok. 

Orehovszkyné Várhegyi Olga 
 

 

 

 

Mécs László  

Vadócba rózsát oltok, 
hogy szebb legyen a 
Föld  

Május. Rózsálló reggel. 
Remény, ígéret, harmat. 
A szélbe fütyörészem a 
hajnalos vigalmat. 

Kószálni jött ma kedvem: apostolok lovára 
kapok s vaktában érek egy messzi kis tanyára. 
 
A kakas még az ólban pitymallatot rikongat, 
az égbe fúrt pacsirta fittyet hány éji gondnak, 
dalától messze rebben bimbóról bánat, szender. 
A ház elıtti kertben a kis padkán egy ember. 
 
Apokaliptikus, vad formája és nézése: 
a félszemére vak és helyén gödör van vésve, 
haja nyíratlan, félısz, bozontos, mint szakálla, 
bakkancsa és kabátja dróttal van összezárva. 
 
A reggelt ráköszöntöm, mert testvér-mód kíváncsi 
vagyok sorsára s kérdem: Mi jót csinálgat, bácsi? 
Zord, bömbölı beszéde minden zugot betölt: 
"Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld!" 
 
Nagy kert. S amerre nézek, száz rózsa rózsa hátán, 
ráfutva fára, falra, ribizkén ül, salátán, 
vad összevisszaságban, befonva minden ösvény, 
s bimbó bomol belılük özönnel, egy se fösvény. 
 
Közöttük ül, szemezget e félszent, félig ırült 
s beszélni kezd, lemetszve egy vadhajtást a tırül: 
…Az Élet mosolyogva száguldott hajnal-hintón, 
harmatja, csókja égett minden új ember-bimbón: 
 
s diplomaták, bitangok öt évig kaszabolták  
ágyékok szép vetését... a földet letarolták... 
fiam, szemem kilıtték... s mit elrontottak ık: 
vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld! 
 
Most konferenciáznak a nagy szélhámosok, 
hogy csírában megöljék, mi újra él, mozog... 
S míg lakomákon dızsöl, ki milliókat ölt: 
vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld!" 
 
Testvéri szánalomból a szívem rádorombol 
Bátyám, én lelket oltok az evangéliomból, 
midın kobzom jóságos zenéjő verset költ: 
vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld!  
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Beszámoló a 2012.évi Ózdi Kohász Teljesítménytúráról 
 
Lassan hagyománnyá válik, hogy Ózdon és környékén gyalogos és kerékpáros teljesítménytúrát szerve-
zünk. 2012-ben harmadik alkalommal hívtuk meg a természetet kedvelı embereket az Ó-Bükkben junius 3-
án lebonyolított rendezvényünkre. 
Az Ózdi Kohász teljesítménytúrára indulni és nevezni az Ózdi Sportcsarnokból lehetett vasárnap reggel 6-11 
óra között. A hosszabb távra nevezık korábban indultak és nagyobb sebességgel haladtak, a rövidebb távo-
sok inkább kiránduló tempóval és több nézelıdéssel teljesíthették a választott távjukat. A rendezvényen 
átlagosan 6-7 km-enként lehetett találkozni pontırökkel, akiktıl a bélyegzés mellett helyenként édességet, 
péksüteményt vagy frissítı italt is kaptak a túrázók.  

Az útvonalakat úgy alakítottuk ki, 
hogy lehetıség szerint jelzett turis-
ta utakat vegyük igénybe, pl. Ózd 
közelében a kék színő Kohászok 
útját, a Hangonyi-tó közelében a 
piros sáv jelzéső Partizán utat, 
Borsodszentgyörgy és a Vörösvár 
környékén a sárga sáv jelzéső 

Hısök útját. Ahol a méhek és az útvonal vezetés úgy kívánta turista jelzés nélkül szalagozás mentén gyalo-
goltak a túrázók, pl. Domaházáról a Filekvár-hegyen keresztül Járnokfıig.  
A gyalogosok között az Ózdról induló és érkezı körtúrák voltak a legnépszerőbbek. A 60 km-es távot 14 fı 
teljesítette, a 42 és 32 km-t 20 fı. Kiírás szerint a körút 3 másik ellenırzı pontját is célállomásként jelöltük 
meg, ezért néhányan Járdánháza-Gyepesen, Domaházán vagy a Hangonyi-tónál fejezték be a gyalogtúrát. 
A résztvevık többsége két csoportba tartozott: egyiket a helybéliek alkották, akik között vannak akik örven-
detes módon rendszeresen visszatérnek a rendezvényünkre. Másik nagyobb csoportot a meglehetısen 
messze lakók adták, akik ideutaztak Esztergomból, Tatabányáról, Füzesabonyból vagy akár a Hajdúságból 
is. A Bükk környezetében lakók közül a Kazincbarcikaiak és a Putnokiak tiszteltek meg nagyobb létszámban 
érdeklıdésükkel.  

Különös örömmel töltött el, hogy a kerékpárosoknak 
szóló meghívásunknak 27 fı tett eleget, és sikeresen 
teljesítették a Hangony-patak völgyében kijelölt távot. 
Tájismertetéssel és a látnivalókra való figyelemkeltéssel 
igyekeztünk érdekessé tenni az útjukat.  
Nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy a teljesítménytúránk 
szervezésének egy nagy eredménye, hogy összeková-
csolja a Természetjáró Körünk különbözı érdeklıdéső 
tagjait. Nagy lelkesedést és összefogást tanúsítanak 
azok az emberek akik egyébként évközben egészen 
különbözı túrákon vesznek részt. A szervezés és ren-
dezés során eltőnik a kor és teljesítıképességbeli kü-
lönbség.  
A tagjaink munkáján kívül köszönet illeti a szponzorain-
kat, akik 2012-ben különösen szép számban segítették 

a rendezést kitőzı és igazolófüzet készítéssel, gyümölcs, kenyér, zsír, pogácsa, ásványvíz felajánlásával 
vagy éppen hirdetéssel és megfelelı rajtolási hely biztosításával.  
Jövıre való céljaink között szerepel a turistaútjaink további javítása, rendezési hiányosságok és problémák 
csökkentése, a túrázók igényeinek való megfelelés elérése és a természetjárás népszerősítése.  
Az ÓMI Természetjáró Kör további programjairól információk találhatók a www.ozditura.hu weblapon.  
 

Beszámolót készítette Tóthné Hangonyi Gréta  
Ózd, 2012.06.05. 
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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 túraversenyzı 
 

 

A borsodi csapatok eredményei 
 

KATEGÓRIA HELYEZÉS MEGNEVÉZÉS 
 

VARSÁNYI KUPA 2012.04.28.  

A36 3. Valami Tisza (Fehér János, Szabó Mihály, Gyúró Anna) 

A36 9. Sajómenti Cunami (Kaszás József, Nagy Lajos, Hangácsi Heléna) 

A50 7. Tiszagyöngye (Kemény Mihály, Dr. Bartók Adrienn, Borbély József) 

A50 8. MVSC Ugrifüles ( Solczi Ágnes, Németh Gyuláné, Varmuzsa Rezsı) 

A60 1. Szıke Tisza (Vincze István, Verdó István, Tóth Éva, Bánrévi Tamás 

B 6. Tiszavirág (Farkas János, Himer Zsuzsanna) 

B 17. Tiszai Lyányok (Kun Albertné, Kun Zsuzsa) 
 

 

ENCIÁN KUPA CSAPAT 2012 05.13. 

A36 3. Ózdi Mőkedvelık 

A36 4. Kotolics Család 

A36 5. Valami Tisza 

A36 8. Sajómenti Cunami 

A50 1. Tisza Gyöngye 

A50 4. MVSC Ugrifüles 

A50 1. Szıke Tisza 

A60 3. Sárospatak ESE 

B 10. Tiszai Lyányok 

B 13. Csıke Család 
 

GYENESDIÁSI BAKANCSOS ATOM KUPA EGYÉNI 2012 05.27. 

F 1. Fehér János 

F 5. Farkas János 

N 2. Dr. Bartók Adrienn 

NY 2. Szabó Mihály 

NY 4. Verdó István 

 

GYENESDIÁSI BAKANCSOS ATOM KUPA CSAPAT 2012 05.27. 

B 3. Hol a bójám? (Zárdai István, Krajnyák Tibor)  

C 3. Sétáló Manók (Pénzes Katalin, Alexa Rita,Zárdai Péter, Zsova Tímea, Horsa Csaba, 
Horsa Bálint) 

 

NAPERNYİ KUPA 2012.06.02.  

A36 3. Valami Tisza (Farkas János, Fehér János, Szabó Mihály) 

A36 9. Sajómenti Cunami (Kaszás József, Kovács Katalin) 

A50 1. Tiszagyöngye (Dr. Bartók Adrienn, Borbély József) 

A50 7. MVSC Ugrifüles (Solczi Ágnes, Balabás László, Lányi László) 

A60 3. Szıke Tisza (Vincze István, Verdó István, Tóth Éva, Bánrévi Tamás 

A60 6. MVSC Erdıjárók(Csarnai Béláné, Jenet Barnabás) 

A60 7. Sárospatak 60 (Jármy István, Forrai Imre, , Ulichny János, Szendrei István) 

B 1. ZITMIL(Szalai Zita, Szigeti Milán) 
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HOLLÓS KUPA EGYÉNI 2012 06.03. 

F50 4.(9.) Kotolics János 

F50 9.(26.) Tóth Ferenc Attila 

FS 8.(16.). Kovács Attila 

FS 13.(30.) Lányi László 

N36 3.(4.) Kaszás Bíborka 

NS 1.(5.) Csarnai Béláné 

NS 2.(6.) Bakonyi Ilona 

NY 3. Bartók Julianna 

 

HOLLÓS KUPA Csapat 2012 06.03. 

C 1. Erıs Pista 

 

 

Ahogy az erdı lakói látták ….. 
 

− Emberek voltak a hétvégén- mondta az idı-

sebb vaddisznó. 

− Ne is mondd -röffent a fiatalabb. Még mindig 

prüszkölök a szaguktól. Puskát láttál náluk? 

− Nem, ezek ilyen békés ırültek voltak. Ke-

resgéltek. 

− Makkot? 

− Nem. 

− Gilisztát? 

− Nem, ilyen kis színes izéket. 

− Megették? 

− Nem. Otthagyták. 

− Érthetetlen. 

− Megfigyeltem az egyiket, az tök jó fej volt. 

Nem értette hogyan lehet pontosan  követ-

ni a szintvonalat. Azt is nézegette hány centi 

szintkülönbség van a tévesztıbóják között. 

− Én sosem követek szintvonalat. Az sem kö-

vet engem sehova. 

− Meg szidta magát hogy a távolságot is el-

számolja. Meg még szöget sem 

tud  rendesen mérni. 

− Mérleggel? 

− Mi mással? 

− Voltak köztük naplopók is. Egész nap lazul-

tak az árnyékban. 

− Azok nagy urak lehettek. Láttam hogy a a 

falkavezér személyesen 

hoz nekik ebédet. 

− Makkot? 

− Nem. 

− Gilisztát? 

− Rosszabb. Halott disz-

nóból fızött levest. 

− Undorító! Micsoda barbárság! 

− A Nagy Vadkan a nagy fenyvesen túlról azt 

mondja, hogy egy nap eljön az Evolúció, és 

akkor mi fogunk belılük levest fızni. 

− Evolúció? Na az meg ki a bánat? 

− Fogalmam sincs. Gondolom valami nagyon 

nagy disznó. 

− Vad? 

− Vagy házi. 

− Sebaj. Alig várom. De remélem ha eljön, 

nekünk nem kell majd szintvonalat követni. 

− Te! Ezek jól feltúrták a jellegfást. Menjünk 

nézzük meg, hátha túrtak ki makkot! 

− Meg gilisztát! 

− Röff!    csipcsirip.  
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01. Gulyás Pál: A méhekhez  
 
Süt a szép Nap, szép virágot 
nyit a boldog július, 
most születnek a villámok, 
ott, ahol az ég borús. 
Kicsi méhek, ti a füvek 
halkan zörgı fiai, 
legyetek a nyárhoz hőek, 
ajtajához hajlani!..."  

július 02. Szilágyi Domokos: Napszakok  
 

...Nem vágyom már útra, tájra, 
Sem örömmel és se fájva, 
nem vágyom se rigófüttyöt, 
tavaszi fát, amely rügyköd, 
törzses tölgyet, bütykös bükköt, 
hóhullást, fenyıszagot. 
Csak egy békés napszakot. 

július 03. Rab Zsuzsa: Verem  
 

...Itt Petıfi csak olajnyomat, 
Arany erre az utat se tudja, 
Itt Dózsa csak szivar, 
Ady meg lila bankó, 
a világőr egy vicc csak a bortócsában. 
De országnyi a padló, 
amelyrıl záróra után 
felsöprik a csillagokat, 
a Fiastyúkot, 
a botló cipık jajdulását, 
a morzsolódó gerincek csontporát, 
a vállakról leszakadt 
karokat.  
Ebbıl a verembıl 
kijutni: 
egymás keze volna kötél.  

július 04.J ózsef Attila: Hangya  
 
A bábok között elaludt egy hangya. 
Szél, a bábokat most el ne fúdd! 
Különben jó az is.  
Kis, fáradt fejét csillámokra hajtja, 
és alszik véle csöpp árnyéka is.  
Egy szalmaszállal fölkelteni szépen! 
De jobb, ha már indulunk haza, 
erısen beborult-  
A bábok közt elaludt egy hangya, 
és -hopp- egy csöpp már a kezemre hullt 
 

július 05. Apáti Miklós: Szakállosodván  
 
"...Átlátván mindenen, én azt akarom: 
barát és ellenség már lásson át rajtam. 
Boromat kidöntöm, poharam megırzöm, 
hogy eszembe jusson, mit is akartam:  
halottnak emléket, a dolgosnak munkát, 
hazát a szegénynek, napsütést a rabnak, 
jövıt a jelennek, a testnek diadalmát,- 
s magamnak maradjak még kicsit fiatalnak 

július 06. Erdélyi József: Nyári dal  
 
"Csakhogy itt van, itt a nyár; 
csakhogy engem itt talál: 
csakhogy a tél s a tavasz,- 
nem vitt el az a ravasz. 
Itt a nyár, itt a nyár; 
egy üveg sör s egy pohár, 
itt van az asztalomon, 
s iszok mint bölcs Salamon..."  

július 07. Radnóti Miklós: Július  
 
Düh csikarja fenn a felhıt, 
fintorog. 
Nedves hajjal futkároznak 
mezétlábas záporok. 
Elfáradnak, földbe búnak, 
este lett. 
Tisztatestő hıség ül a  
fényesarcú fák felett.  

július 08. Szabó Lırinc: Nyár  
 

Nézd csak, bolondul, karikázva 
hogy összecsap az a két sárga 
lepke! hogy kezd tündéri táncba!  
hogy gyúrja egymást, hogy forog! 
Négy szárnyuk százfelé lobog, 
pedig egyhelyben kavarog.  
Csókolóznak? vagy marakodnak? 
Most hirtelen egybefogóznak, 
s nyílegyenest fölfurakodnak.  
föl, föl, föl, ingó, lebegı 
tornyot húzva, mely repdesı 
útjuk nyomában égbe nı,  
függılegesen rakéta: már a 
bükk magasában, már a nyárfa 
csúcsánál járnak: már a drága  
túlvilágban szikráznak a 
kék ırületben, ahova 
csak a szerelem mámora  
vagy az se emel!...Ott repülnek! 
Ott! Hol? Fény! Látod?...Tovatüntek... 
Magukkal vitték a szemünket!  

július 09. Gulyás Pál: A közelgı víz  
 

Szomjasak már a tölgyek, 
a földre lehajolnak, 
de ott csak a fő és gaz van, 
fent a víz a magasban.  
Viszik a felhık, hozzák, 
egymásnak tovább adják, 
s a fák felett dörögve 
jön a víz hömpölyögve!  
 

július 10. Rónay György: Nyári zenekar  
 
"Eredben ellankad a vér, a nap 
sziszegve csap le rád. 
Ó, zengı sugarak! a sejtjeidben 
meglapul a világ, 
csattan a víz és sárgán bugyborognak 
a nyári trombiták..."  

július 11. Bella István: Vers Lilikének  
 
Hogy lalaláztak 
a virágok valaha? 
Biz egymásközt 
csak így: 
Lalala, lalala.  
De mióta 
meglátták 
Izsák Lilit, 
minden virágszálban 
egy Lili virít,  
s ha danolásznak, 
így lalaláznak: 
Lilili, lilili, 
lilili, lilili.  
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július 12. Sebık Éva: Mosoly-csalogató  
 
Dugtam rosszkedvemet 
csípıs hangyabolyba. 
Raktam jobbik kedvem 
egy nagy garabolyba.  
Garabolyt fölvettem, 
föl a háztetıre, 
jobbik kedvem fogytán 
markolok belıle.  

 

július 13. Fazekas Mihály: Nyár esti dal  
 
Halkkal ingó lanyha pára! 
Szálldogáló harmatok! 
Kis furuglyám lágy szavára 
Tiszta hangot adjatok; 
Lengd be véle, gyenge szellet, 
Sík mezınk határait, 
A juhász a nyája mellett 
Hadd fülelje sorjait... 
 

    július 14. Petıfi Sándor: Fa leszek,ha...  
 
Fa leszek,ha fának vagy virága. 
Ha harmat vagy: én virág leszek. 
Harmat leszek ha te napsugár vagy... 
Csak hogy lényeink egyesüljenek.  
Ha, leányka, te vagy a mennyország: 
Akkor én csillaggá változom. 
Ha, leányka, te vagy a pokol: /hogy 
Egyesüljünk/ én elkárhozom.  

    július 15. Reviczky Gyula: Nyári dal  
 
...Vadvirágokat szedek 
S kötözöm füzérbe. 
Vagy a főben heverek, 
S felnézek az égre. 
S haja hopp! 
A madárral dalolok... 
Szép világ, te, jó napot! 
 

július 16. Rózsa Sándor  
 
Mikor Rózsa Sándor 
Felült a lovára, 
Aranybojtos bı gatyája 
Lobogott utánna.  
Arany a kantárja, 
Ezüst a zablája, 
Sárgarézzel van kiverve 
A nyerögkápája.  
Még azt mondja az agyitor énnekem, 
Hogy a hóhér veszi el az életem - 
Trombitások három rúfot fujjanak, 
Jaj istenem!- holnap felakasztanak.  

 

július 17. Nagy László: Ki viszi át a szerelmet  
 
Létem ha végleg lemerült, 
ki imád tücsök hegedőt? 
Lángot ki lehel deres ágra? 
Ki feszül föl a szivárványra? 
Lágy hantú mezıvé a szikla- 
csípıket ki öleli sírva? 
Ki becéz falban megeredt 
hajakat, verıereket? 
S dúlt hiteknek kicsoda állít 
káromkodásból katedrálist? 
Létem, ha végleg lemerült, 
ki rettenti a keselyőt! 
S ki viszi át fogában tartva 
a Szerelmet a túlsó partra!  

július 18. Karinthy Frigyes: Elıszó  
 
Nem mondhatom el senkinek, 
Elmondom hát mindenkinek.  
Próbáltam súgni, szájon és fülön, 
Mindnyájatoknak, egyenként, külön.  
A titkot, ami úgyis egyremegy 
S amit nem tudhat más, csak egy meg egy.  
A titkot, amiért egykor titokban 
Világrajöttem vérben és mocsokban, 
A szót, a titkot, a piciny csodát,  
Hogy megkeressem azt a másikat 
S fülébe súgjam: add tovább... 

 

július 19. Móra Ferenc: Altató  
 
Csicsijja, bubúja, én csillagom, 
bölcsıdet dúdolva ringatgatom, 
két szemed  
álomba csókolgatom, 
csicsíja, bubúja, én csillagom!  
Hajnal az életed, dél az enyém, 
utamból tiédre ömlik a fény, 
s mikorra a hajad aranyodik, 
az enyém szürkébe csavarodik.  
S ha napom süllyed az ég peremin, 
te fogod majd le az én szemeim, 
s én alszom majd el a te dalodon, 
csicsíja, bubúja, én csillagom!  

 

július 20. Juhász Gyula: Tiszai csönd  
 
Hálót fon az est, a nagy, barna pók, 
Nem mozdulnak a tiszai hajók.  
Egyiken távol harmonika szól, 
Tücsök felel rá csöndben valahol.  
Az égi rónán ballag már a hold: 
Ezüstösek a tiszai hajók.  
Tüzeket raknak az égi tanyák, 
Hallgatják halkan a harmonikát.  
Magam a parton egymagam vagyok, 
Tiszai hajók, néma társatok!  
Ma nem üzennek hívó távolok, 
Ma kikötöttünk, itthon, álmodók!  

július 21. Tamkó Sirató Károly: A két Dani  
 
Kis Dani, 
nagy Dani,  
róluk alig 
hallani.  
Jött értük egy 
kajla csónak, 
a tengerre kihajóztak, 
messze tájon 
egy lapályon 
partra szálltak, 
begubóztak, 
hírük alig 
hallani.  
Nagy Dani, 
kis Dani, 
nincs tovább mit  
mondani.  

július 22. Reviczky Gyula: Magdolna 
 
"Szép s ifjú volt, forró vér áldozatja; 
De ifjúságát bőnbánón siratta. 
S a porból , hová röpke gerjedelme 
Tiporta, Isten karja fölemelte. 
Mert szíve tiszta volt, s bár elbukott, 
Szeretni, mint ı, senki nem tudott..."  
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július 23. Héra Zoltán : Ó kalendárium költıknek  
 
Oroszlán havában súgód maga a Nap. 
Ilyenkor mindenek Midásza vagy. 
Használd az áldást, hintsd az aranyat.  

július 24. Károlyi Amy: Hagyományos dal  
 
Hagyományosan nı a fa, 
és születik a kiscica, 
az egyik sejt szül másikat, 
semmi extravagancia.  
Hagyományosak az évszakok, 
az ıszre tél, tavaszra nyár. 
A születés, az elmúlás 
kipróbált verkli-szóra jár.  
Nem különbözik a mandula-ág, 
mi ezer éve lehetett, 
és hagyományosak a mondatok 
az érthetık, a szervesek.  
/Már mondta más is/ örök a szép, 
bár szép néha a csúnya is, 
az igazság is mindig egy, 
legyen a bíró bár hamis.  

 

július 25. Baka István: Fredman szonettjeibıl  
 
No.3. Világ Ura! Ne nézd a számlapot! 
Virrad már, meghasadt az égi kárpit, 
s gyulladt szemed szigorúan világít 
reám...Szólhatnék bár az angyalok  
nyelvén, ha nincsen bennem szeretet, 
zengı érc s pengı cimbalom leszek 
csupán,- 
Te látod lelkemet, Uram, 
s nem tükör által, nem homályosan,  
de színrıl színre, hogy szerettem én 
élni - ha bőnben is!- e sártekén; 
sokat szerettem- megbocsáthatsz nékem...  
Az asztalvégre húzódnék szerényen, 
csak még ne küldj el innen, Istenem, 
és bort is tégy elébem! Úgy legyen!  

július 26. Juhász Gyula: Anna-bál  
 
Lelkemben áll a boldog Anna-bál, 
Örvénylı vágyak táncoló csapatja. 
Ma nincs enyészet, mélabú, halál, 
Ma zászlaját a mámor fölragadja, 
S a szív, vert életem haló patakja, 
Ma megragad száz zsongó látomással, 
S a szerelem mély tengerébe áthal..."  

július 27. Weöres Sándor: Az oroszlán-csillagkép  
 
A piros láng a sötétség szeretıje. 
Az oroszlán nem ragyog magától, hanem az 
éjszakától. 
Elrejti arany sörényét, hasztalan a szaggatott 
kiáltozás 
a hegycsúcson s minden völgytorokban, 
hiábavaló a húr éneke, a madár-hangú síp 
a rengetegben s a zsenge ifjú ligetben, 
a szita-zörgetés, forrástól sziklafalig a dob-dörgetés, 
a kérlelés mit ér magányosan valamennyi mellben- 
Mindenfelé lát, de nem világít. Csak ha végül  
és kezdettıl mindörökké átöleli kérlelve a feketeség, 
enged titkából: a magasban s a szétszórtan tükrözı 
számtalan mélyben hiány nélkül megszületik, 
a homályos pirosan életre kelve.  

július 28. Székely Magda: Albigens töredék  
 
II. Mikor a jóra semmi jel, 
jel nélkül is indulni kell 
az egyre sürgetıbb sötétben,  
amíg kigyúlva, mint az ablak, 
magam világítok magamnak.  

július 29. Csokonai Vitéz Mihály: Nyár  
 
Haj,haj,no! be elfáradtam, 
Ugyan nagyon megizzadtam, 
Ádjatok egy kis vizet! 
A nyári napnak hısége 
Éltünk terhe, veszettsége 
Csak, csak illyennel fizet> 
Uram, szüntesd a héséget, 
Mert magunkat eléget. 
Tikkasztó kánikulánk 
Bőnünkért van csapva ránk..."  

július 30. József Attila: Jutka verse  
 
Kislány ı még, a mamája nyújtózkodva karjára 
veszi, 
Odahajol az arcához,  
az ızek dalát beszélik el néki szemei, 
A villamosok hajnali csengését,  
meg a legmagosabb fenyıfa csúcsát, 
Kék lángocska lobban ott föl, mutatja a nagy fenyı 
útját, 
İ a fenyıfa akarata, odaszól a fának: Nısz-e már? 
Tudsz te nıni,  
hát még hogy a kisgyereknek homlokából  
rád száll a madár, 
Néked kínálja ceruzáját a kisgyerek,  
úgy tipeg által a folyó tükrén, 
Ugrándozva várja mamája,  
eléje megy sebesen, büszkén, 
Ahogy lehajol az árban, melle csengve a habokba ér- 
Mögötte meg szıke halomba kereken frissen hull,  
száll a kenyér.  
./ 
 

július 31. Juhász Gyula: Nyár  
 
A távol csillagok oly szıke fénnyel égnek. 
/Annára gondolok, ki szıke, s messze rég./ 
Kaszálók illatát üzenik esti rétek. 
/Annára gondolok, emléke enyhe, szép!/  
A nyár ragyog, lobog. Pipacsosok a rétek. 
/Annára gondolok, ó, én letőnt nyaram./ 
İszünk be közeleg, falevél földre téved. 
/Annára gondolok, és siratom magam 
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Limonádé receptek 

 
A nyári hıség egyik legnépszerőbb hősítıje, és a gyerekek egyik kedvence,a 
limonádé. Elkészítése gyors és egyszerő, de fogyasztása elıtt feltétlenül hőtsük 
le vagy/és adjunk hozzá sok-sok jégkockát. Felhasználhatjuk egyéb nyári italok-
hoz (pl. koktélok, üdítık), és fogyaszthatjuk szénsavasan vagy szénsavmente-
sen is. Íme néhány variáció, a klasszikus recepttıl a szuper egészségesig.. 
 

Klasszikus li-
monádé 
Ezt az alapreceptet 
nagyon könnyő megje-
gyezni, csupán az 
arányok számára kell 
emlékezni. A csésze 
természetesen lehet 
akármi más mértéke-
gység is (pl bögre, 

pohár stb) – csupán az arányok számítanak. 
Hozzávalók: 1 csésze cukor, 1 csésze víz (a 
sziruphoz) -1 csésze citrom leve, 3 csésze víz 
Elkészítés: A cukrot és a vizet fızzük fel, és 
keverjük el sziruppá. (Tipp: a sziruphoz adhatunk 1 
citrom lereszelt héját is!) Csavarjuk ki a citromokat 
(kb 6db), és keverjük el a vízzel. Adjuk hozzá a 
kihőlt szirupot, majd hőtsük le a hőtıszekrényben. 
Ha túl édes, adjunk hozzá több citromlevet, ha túl 
tömény, adjunk hozzá több vizet. 
 

Egyszerő limonádé 
Hozzávalók: 4 kezeletlen citrom, 6dkg cukor, 6dl 
víz 
Elkészítés: egy robotgéppel turmixoljuk össze az 
alapanyagokat, majd szőrjük át egy szőrın. 
Egyszerő limeade 
Hozzávalók: 1 csésze zöldcitrom leve, 1 csésze 
cukor, 4 csésze víz, zöldcitrom héj csíkok, men-
talevelek 
Elkészítés: keverjük el a cukrot, zöldcitromlevet, 
és vizet. Díszítsük mentalevelekkel és zöldcitrom 
csíkokkal 
 

Citrus limonádé 
Hozzávalók: 2 csésze friss narancslé, 1 csésze 
zöldcitrom leve, ½ csésze citrom leve, 1 csésze 
cukor, 6-8 csésze víz, narancs, citrom, zöldcitrom 
szeletek. 
Elkészítés: keverjük el a vizet és a citrus leveket, 
majd adjuk hozzá a cukrot, és keverjük addig, 
amíg a cukor teljesen elolvad.  Adjuk hozzá a cit-
rus szeleteket. (Tipp: a narancsot helyettesíthetjük 
mandarinnal vagy greapfruit-tal is!) 
 

Gyümölcsös limonádé 
Hozzávalók:  ½ csésze cukor,  1 csésze víz,  ½ 
csésze menta levél, 1 csésze citrom leve,  1 
csésze gyümölcs darabok (pl barack) , 3-4 csésze 
ásványvíz 
Elkészítés: forraljuk fel a vizet, cukrot és a mentát, 
és kevergessük el egy  tömény sziruppá. Hőtsük 
le, majd szőrjük át a szirupot. A barackokat présel-

jük ki. Önstük össze a szirupot, baracklevet, 
citromlevet és adjunk hozzá ízlés szerint ásvány-
vizet. Díszítsük mentalevelekkel. (tipp: egyéb 
gyümölcsöt is alkalmazhatunk, pl alma, eper, 
málna, cseresznye, dinnye) 
 

Gyömbéres limonádé 
Hozzávalók: 6 kezeletlen citrom, 20dkg cukor, 
3cm-es gyömbér darab (megpucolva),7.5 dl víz 
Elkészítés: pucoljunk meg egy citromot, majd a 
citromhéjat, cukrot és a gyömbért fızzük fel 2.5dl 
vízben.  Kevergessük 4-5 percig, amíg egy sziru-
pot kapunk. Hagyjuk lehőlni, majd a citrom héjat és 
a gyömbér darabot dobjuk el (minél tovább hagy-
juk a gyömbért benne, annál erısebb lesz az íze). 
Csavarjuk ki a citromokat, majd egy kancsóban 
öntsük össze a citromlevet a kihőlt sziruppal és a 
maradék vízzel. 
 

Málnás limonádé 
Hozzávalók: 45 dkg málna, 5dkg cukor, 3 bio 
citrom, 1L szódavíz 
Elkészítés: a málnát megszórjuk a cukorral,  1 
órán át pihentetjük, majd turmixgéppel eldolgozzuk 
és átpréseljük egy szőrın. Egy kancsóba töltjük, 
hozzáadjuk a citromok reszelt héját és kipréselt 
levét, szódavízzel felöntjük, és mentalevelekkel 
díszítjük. 
 

Chilis limonádé 
Hozzávalók: 1 csésze citrom leve, 1 csésze juhar-
szirup, 4 csésze víz, ¼ tk chilipor vagy erıs pa-
prika. 
Elkészítés: keverjük el az alapanyagokat. 
 

Egészséges limonádék 
A fenti recepteket egészségesebbé varázsolhatjuk, 
ha a cukrot helyettesítjük fruktózzal (fele menny-
iségben)  vagy mézzel, esetleg agávé sziruppal, 
de kombinálhatjuk egyéb frissen préselt gyümölc-
slével is (pl almalé, ananászlé). Íme egy-két példa: 
 

Szuper egészséges limonádé 
Hıségben ez a limonádé nagyon kellemes és 
szomjoltó – mivel nem tartalmaz cukrot, 
diétázóknak különösen ajánljuk. 
Hozzávalók: 1 citrom-zöldcitrom leve, 2-3 dl szán-
savas ásványvíz (magas szodium tartalmú, mint pl 
Pellegrino), 1 szelet citrom 
Elkészítés: csavarjuk ki egy pohárba a 
citrom/zöldcitrom levét, majd öntsük rá az ásvány-
vizet. Adjuk hozzá a citrom karikát. 


