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Szeptemberi köszöntı 
 

Szeptemberben bármennyire is fáj, magunk mögött 
hagyjuk a nyarat és ránk köszönt az ısz. Elcsoma-
goljuk a sátrakat, elıkerülnek a melegebb holmik.  
 

Így volt ez eddig, de az idén a nyár valahogy nem 
akart visszavonulni, keményen tartotta magát. A leg-
vadabb kánikula tombolt augusztus végén és nem 
hagyta alább szeptemberben elején sem. Sehol hősí-
tı szellı, egy kis esı. Ez egy Kicsit összezavarta az 
embert. A jó öreg nyár nem nézte a naptárt. Még 
szeptember elején is kánikulai melegben, egy szál 
pendelyben túráztunk. 
 

Persze az idı érzelmi kérdés, nem percek és órák 
szabják meg a hosszúságát, az élmények, emlékek, 
örömök teszik tartalmassá és maradandóvá. 
 

Bízom benne, hogy az idei nyár sokak számára volt 
tartalmas és örömteli, számos kellemes élményt és 
emléket hagyott maga mögött.  
 

Tovább lépve a következı évszak felé, megéri fel-
idéznünk, hogy a pillanat szépsége abban rejlik, hogy 
elillan, és az idı múlása mindig új esélyek és lehetı-
ségek felé mutat irányt. 

Innentıl ha túrázni, kirándulni indulunk, már ısznek 
örülünk, az ısz csodáit várjuk. És nem fogunk csa-
lódni.  

Bartók Julianna 

 
Szeptember az év kilencedik hónapja a 
Gergely-naptárban, és 30 napos. E hó-
nap neve a latin septem szóból ered 
melynek jelentése hét, mivel szeptember 
eredetileg az év hetedik hónapja volt a 
római naptárban. Az ókori görög kultúrá-
ban a szeptembert Βοηδροµιών-nak 
(Boēdromion) hívták. A 18. századi 
nyelvújítók szerint a szeptember: gyü-
mölcsönös. A népi kalendárium Szent 
Mihály havának nevezi. Az Arvisurák sze-
rint Földanya hava. 
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B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség Tisztújító közgyőlés 
 
2012. május 20-án tartotta Szövetségünk rendes éves közgyőlését, melyen a mandátummal rendelkezık 80 
%kos részvételi aránya mellett a törvényi kötelezettségeknek megfelelve elfogadásra került a 2011 évrıl 
szóló közhasznúsági jelentés (lásd az Alapdokumentumok, közhasznúsági jelentések menüpont alatt), az 
elnökség beszámolója és gazdasági beszámoló a 2011 évrıl, a Számvizsgáló bizottság és Fegyelmi bizott-
ság jelentése, valamint a 2012 évi gazdasági terv. 
 

A természetjárás fejlesztéséért tett kimagasló tevékenységért több túratársunk és tagegyesületünk kitünte-
tésben, elismerı oklevélben és jutalomban részesült. 
 

B.-A.-Z. megye természetjárásáért emlékplakettet kapott  
 

Zsadányi József, a Diósgyıri Természetbarát Sport Klub tagja. 
 

Kiemelkedı munkájáért az elnökség elismerı oklevélben és könyvjutalomban részesítette:• 
 

Csarnai Bélánét, a Miskolci Vasutas Sport Club Természetjáró Szakosztály tagját - (természetjáró minısí-
tések vezetéséért, szövetségi programok megvalósításában nyújtott kiemelkedı munkájáért, technikai fel-
adatokban – jelzésfestés- történt közremőködéséért)• 
Kerekesné Szőcs Katalint, a Diósgyıri Természetbarát Sport Klub tagját – (a Szövetség gazdasági bizott-
ságában végzett munkájáért, valamint szövetségi programok megvalósításában nyújtott kiemelkedı szerve-
zı és megvalósító munkájáért) 
Balkányi Ferencet, a Diósgyıri Természetbarát Sport Klub tagját – (a Szövetség technikai munkájának –
jelzésfestések, térképlektorálások- kiemelkedı koordinálásáért, szövetségi programok megvalósításában 
nyújtott kiemelkedı szervezı és megvalósító munkájáért, valamint Szövetség részére történı támogatások 
érdekében kifejtett közremőködéséért) 
Garadnay Sándort, a Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület tagját - (szövetségi programok megvalósí-
tásában nyújtott kiemelkedı szervezı és megvalósító munkájáért, oktatásszervezıi és a B.-A.-Z. megye 
természetjárásáért c. kiadvány szerkesztıi munkájáért) 
 

A Szövetségi programok megvalósításához nyújtott kiemelkedı közremőködéséért elismerı oklevél-
ben és jutalomban részesítette a Szövetség elnöksége a következı egyesületeket.  
 

Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete 
Diósgyıri Természetbarát Sport Klub• Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület 
Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület 
Miskolci Vasutas Sport Club Természetjáró Szakosztály 
 

A kitüntetések átadását követıen került sor a tisztújításra, melynek során mind az Elnökség, mind a Szám-
vizsgáló bizottság és Fegyelmi bizottság jelöltjeit egyhangú szavazással választották meg a küldöttek. 
 

Az elnökség tagjai lettek: Makár Richárd – elnök, Bernáth Marietta- fıtitkár és a tagok – Gyurák József, Nagy 
Lajos, Solczi Ágnes, Sum Anna, Szemán László, Zárdai István. 

       
 
A Fegyelmi Bizottság korábbi tagjai Demeter László elnökletével és Kovács Attila, Sütı Menyhért tagságával 
ismételten megerısítésre kerültek. Míg a Számvizsgáló Bizottságban Dallos Mária elnöklése mellett helyet 
kapott továbbra is Váradi Zsófia, valamint újonnan belépı tagként Lugosi Judit, aki Baranyi Imrénét váltotta 
posztján.  
 

A leköszönt elnökség munkáját ezúton is megköszönve kívánunk jó egészséget a természetjárás további 
fejlesztéséért, az újonnan megválasztott elnökség tagjainak és bizottságok vezetıinek, tagjainak pedig erıt, 
kitartást az eredményes munkához és minél több cél eléréséhez.  
 
 
      Lejegyezte: Bernáth Marietta
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120 év 120 km 

 

Még most sem késı bekapcsolódni a 120 év 120 km jubileumi 

túrasorozat teljesítésébe! 
 
Idén januárban indította útjára Szövetségünk a 120 év 120 km jubileumi túrasorozatát, melynek bronz, ezüst 
és arany fokozatának elnyerése érdekében még most sem késı bekapcsolódni, illetve folytatni a már meg-
kezdett túrák teljesítését, hiszen több túratársunk megkeresésének eleget téve lehetıvé tesszük, hogy a 
Szövetség honlapján is megtalálható Túranaptár novemberi túrái közül bármelyik tagegyesületünk novembe-
ri két túrájának teljesítésével növelhetı a túrasorozat teljesített túráinak száma. 
Így azok, akik most szeretnének belevágni a túrasorozat teljesítésébe, a januárban megjelent programfüzet 
egy-egy szeptemberi – októberi - novemberi és decemberi meghirdetett túrái mellett a novemberi két póttúra 
teljesítésével elérhetik a bronz fokozatot. Azoknak sem kell bánkódniuk, akiknek esetleg 1 vagy 2 túrán mú-
lik a magasabb fokozatok elérése, hiszen a két póttúra teljesítésével ez is megvalósítható. 

 

Beszámoló a 7. túráról 
 

Július 
Oroszlán havaOroszlán havaOroszlán havaOroszlán hava    

Szent Jakab hava 

NYÁR HNYÁR HNYÁR HNYÁR HAAAAVAVAVAVA 

7. Július (Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület 
szervezésében) 
A túra idıpontja: 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.  
Túravezetı: Váradi Zsófia.  

 
A B-A-Z megyei Természetjáró Szövetség által kiírt 120 év 120 km túramozgalom 7. túrájára július 8.-án 
vasárnap került sor. A Herman Ottó Emlékparkban több mint negyvenen győltünk össze. Balkányi Ferenc 
köszöntötte a megjelenteket, majd Makár Richárd elnök úr átadta az okleveleket és jelvényeket azon sport-
társaknak, akik már 6 túrán részt vettek és ezzel teljesítették a bronz fokozatot. Készítettem egy rövid tájé-
koztatót a túra látnivalóiról, amit elızetesen elküldtem email-ban a helyiipari tagoknak, ill. a túra elıtt szét-
osztottam. 
Elsı állomásunk a Molnár-szikla volt. Az emelkedı után jólesett megpihenni és gyönyörködni a tájban. Má-
sodik megállóhelyünk a szeleta-tetıi kilátópont, illetve Szeleta-barlang volt. A többség a tetın maradt és a 
tájban gyönyörködött. Voltak, akik csak a barlangbejárat utáni mélyedésig jöttek, néhányan viszont lemen-
tünk a barlang leghátsó zugába és a teljes sötétségben vártunk kb. 10-15 percet. Ennyi idı kellett ahhoz, 
hogy a szemünk hozzászokjon a sötétséghez. Elıször csak egymást, illetve a közeli falat láttuk, majd egyre 
jobban kirajzolódtak a sziklák körvonalai, a talaj mélyedései, sıt a falon végighúzódó fekete sávot is tisztán 
lehetett látni. (Ezt az érdekességet Majoros Zsuzsanna barlangász az általa vezetett túrán mutatta meg ne-
künk.) Miután a tetın ismét összeállt a csapat, elindultunk a kiírt útvonal azon pontja felé, ahol a jelenlévı 
túratársak közül csak egy páran voltunk. Ez pedig a volt Zsófia kilátó. Elıször egy dombra kellett felmenni, 
majd egyre jobban ereszkedtünk lefelé a helyenként igencsak bozótos kis ösvényen. Többen meg is jegyez-
ték, hogy nem lesz ennek jó vége, ha ennyire lemegyünk, hiszen ugyanazon az úton kell majd visszamenni. 
A volt kilátónak a négy betonba ágyazott tartóvasa ma is megvan, valamint az adótorony beton maradványa. 
A szikláról gyönyörő volt a panoráma, a Palotaszállót szinte légvonalból láthattuk. Senki nem bánta meg ezt 
a kitérıt. Miután visszamentünk a tetıre, ebédszünetet tartottunk és közben megnéztük a Bagolyvár lakta-
nya romjait. Következı állomásunk Csókás volt, ahol hosszabb pihenıt tartottunk és közben aláírtuk a túra-
jelentést. Már csak a Turista Pantheon volt hátra. Akik elıl voltunk, páran felmentünk, de a tömeget hiába 
vártuk, ık a buszmegálló felé vették az irányt, hiszen csak tíz perc volt az autóbusz érkezéséig. Miután a 
jelenlévık közül szinte már mindenki járt ott, ez a kis mulasztás megbocsátható. Az idı egész nap jó volt, 
szerencsére legnagyobb részt árnyékos helyen haladtunk. Ezen az útvonalon gyakran járunk, de elıször 
tettünk olyan kitérıt, ami szinte mindenki számára új volt és megérte a fáradtságot. 
Köszönöm mindenkinek a részvételt. 

Váradi Zsófia túravezetı 
 
Külön érdekesség, hogy meg van az 500. aláíró Bereczki Dánielné személyében, aki a 6. túrán a 36-os sor-
szám alatt írt alá.  
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A Molnár-szikla legendája 
 

A sziklán egykor nyírfakereszt ırizte a sziklacsoport névadóinak tragikus emlékét. Azóta idıt állóbb vaske-
resztre cserélték, örök mementóul, a boldogtalan szerelemjelképeként. 
 

Az egyik „típusú" történet egy 1928-ban megjelent kiadványból származik. „A Molnár-szikla égbetörı ormán 
egy feszület néz le a nyaktörı mélységbe. A néprege szerint a völgy mélyén csattogó vízimalom molnárle-
génye szemet vetett a csinos molnárnéra, mivel viszontszerelemre nem talált, a szikláról ugrott le, s lelte 
szörnyőhalálát a mélységben; az emléke itt bolyong a bércek és a rengetegek lakóinak meséiben". 
 

A malom és a molnár a fıszereplıje az 1936-ban nyomtatásban megjelent történetnek is. „A lillafüredi út 
mellett, a hámori malommal szemben, a függıleges égbemeredı szilafal tetején látható egy kereszt. Ezt a 
keresztet a népmonda szerint azért állították fel, mert az öreg molnárt a fiatal felesége megcsalta, s ezért a 
molnár a sziklafalról a tátongó mélységbe vetette magát és szörnyethalt."Más írások megemlékeznek egy 
fiatal szerelmespárról, akik a szülık ellenkezése miatt határoztak úgy, hogy együtt vetnek véget életüknek. A 
lány ugrását követıen a fiú meggondolta magát és visszatért Miskolcra, de a közmegvetés visszaőzte, s a 
szikláról a mélybe vetette magát ı is. 
 

A legújabbnak vélhetı történet 1993-ból származik, mely szerint a helybéliek azt mesélik, hogy legalább 
harminc emberrıl hallottak, akik az ötven méter magas függıleges szikláról a mélységbe vetették magukat. 
Generációról generációra hagyományozódik tehát a Molnár-szikla legendája. Ahogyan változik a környezet, 
úgy színezıdik, alakul a história is. A kereszt látványa és az emberek fantáziája pedig tovább élteti a legen-
dát. 
 

A Zsófia-kilátó 
 

A Hámori-tó fölé északkeletrıl magasodó Dolka-tetın az 1900. év pünkösd vasár-
napján kilátót avattak a borsodi természetjárók, aminek megépítéséhez az Erdı 
kincstár ingyen adta a fát. Névadója széki Teleki Zsófia grófnı (1836-1898), aki báró 
Vay Béla (1829-1910), az akkori fıispán felesége volt. A fıispánné a Borsodi Bükk 
Egylet (BBE) alapító tagja, a természetjárás lelkes támogatója, akinek nevét nem 
mellesleg a miskolci Tehetséggondozó Kollégium is viseli. A kilátót az 1950-
esévekben lebontották, a helyén 1989-ig a lillafüredi „Szikla” katonai objektum egyik 
híradástechnikai antennája mőködött kiépített ırhellyel együtt. Az egykori Zsófia 
kilátó és Lillafüred névadói tehát anya és leánya voltak. 
 

Szeleta - barlang 
 

A Szeleta-barlang az elsı magyarországi barlangi ásatások helye, a Szeletien-kultúranévadója. Lakottsága 
az utolsó interglaciális elejétıl több mint 100 ezer éven keresztül kimutatható. A barlang 98 méterrel a 
Szinva völgye felett nyílik triász mészkıben, 347 métertengerszint feletti magasságban, éppen szemben a 
hámori temetıvel, ahol Herman Ottó síremléke található. A barlangban a bejárat utáni lejtın leereszkedve 
abban a mélyedésben állhatunk meg, amely az egykor 12 méterig hatoló feltárás helyén maradt. Az oldalfa-
lon több méter magasságban láthatunk egy fekete vonalat, amely azt jelzi, hogy a feltárás megkezdése elıtt 
hol volt a kitöltés eredeti szintje. A bejárati csarnokból balra a rövidebb, egyenesen pedig a hosszabb bar-
langágba juthatunk. A barlangot Herman Ottónak, a hazai ısemberkutatás elindítójának kezdeményezésére 
Kadic Ottokár tárta fel 1907-13 között. Ebben a barlangban találtak elıször ısemberleleteket. Az ásatások 
folyamán barlangi medve csontok, cserépedény töredékek, babérlevél alakú lándzsahegyek és más csiszolt 
kıeszközök kerültek elı. Az 1982-tıl fokozott védelem alatt álló barlangot egy ma már nem aktív, de hajdan 
bıviző karsztforrás oldó hatása hozta létre. Járatainak teljes hossza 115, mélysége 3, magassága 13 méter. 
A 130 ezer évtıl 20 ezer évig folyamatos fejlıdést mutató bábonyi-szeletai típusú lelet együttesnek, valamint 
más paleolit kultúra jelenlétének köszönhetıen a barlang Európa egyik legjelentısebb ıstörténeti neveze-
tessége. Az itt talált babér levélalakú kıeszközök alapján, a hegység más barlangjára is jellemzı eszközké-
szítı ipart 1953 óta a nemzetközi szakirodalom szeleta kultúrának nevezi. 
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Ahogy vártak bennünket… 
 

Meghívó a XXI. Vándortáborba  
  

Szereplık: 
T - Táborparancsnok 
L - Lakóc, tábori illetékes (mellesleg 

a szervezık kabala plüsse aki végig 

részt vett a történésekben. Ott ül-

dögélt a megérkezéskor a regiszt-

rációnál, élénk megjegyzéseivel 

főszerezte a megnyitó és táborzáró 

eseményeit ,… szívünkbe zártuk) 
 
T: Lakóc fiam, itt az ideje, hogy meghívjuk az embereket a 
Vándortáborba. 
L: Jó, de hogy kell hívni? 
T: Elıször is el kell mondani, hogy mikor lesz, és hol lesz. 
L: Mondom: 2012. július 31. és augusztus 5. között lesz, 
nagyon szép helyszínen, a Hargita lábánál, a Vargyas-
patak völgyében, a Szentegyháza melletti termál strandtól 
nem messze. Úgy hallottam, az itteni emberek Majzosnak 
hívják ezt a helyet. 
T: Helyes. Én elmondom, melyek azok a tájak, vidékek, 
amiket meg szeretnénk mutatni a vendégeinknek. Elsısorban a Hargitát. A központit, végigjárva a gerincet 
és szétnézve a csúcsokról. 
L: Tudom mind a négynek a nevét: Csicsói, Madéfalvi, Rákosi, Madarasi. 
T: Egy túránk elkalandozik északabbra, az Ördög-tóig. A déli Hargitán megkerüljük a Lucs tızeglápot. Vé-
gigmegyünk a Vargyas-szorosban, bekukkintunk a homoródalmási Orbán Balázs barlangba. Kalibáskı és 
Kiruly-fürdı között finom borvizeket kóstolgatunk. A honismereti túrákon keresztül-kasul bejárjuk 
Udvarhelyszéket. A fotósok Varságban fényképezik majd a Csorgókövet. Lesz kerékpáros, szekeres és éj-
szakai túra is. 
L: Jó, jó, te mindig csak a túrákról beszélsz, de nemcsak ennyibıl áll a vándortábor! Van tábori élet is! 
T: Igazad van. S mivel te vagy a tábori illetékes, tied a szó: mi minden történik majd a táboron belül? 
L: Ott leszek én, és fogok szerepelni a megnyitón és a záróünnepen. 
T: Lakóc, ezt hagyjuk! Te is nagyon fontos vagy, de a vendégeket a tábori rendezvények érdeklik, azokról 
beszélj! 
L: Jó. Én úgy szeretném, hogy a táborban töltött órák legalább annyi élménnyel gazdagítsák a vendégeket, 
mint a túrák. Lesznek elıadások, vetítések, beszélgetések, versenyek, bemutatók, lesz néptánc és énekta-
nulás, gyermek filharmónia, gombagyőjtés, falra mászás, vetélkedık, ökörsütés, tábortőz, tánc... 
T: Állj, és végy levegıt, mert megfulladsz! Ni, a szemed már hogy áll! De igazad van, szeretnénk egy válto-
zatos programot biztosítani ez alatt a rövid hét alatt. A túrákat úgy igazítjuk, hogy délutánra mindenki vissza-
érjen, s aktívan vehessen részt a tábor életében. 
L: Akkor ezzel kész is a meghívó? 
T: Majdnem. Már csak a legfontosabbat kell elmondanom. A szót, aminek jegyében szeretnénk megszer-
vezni a XXI. Vándortábort:ÖRÖM. Örülni annak, hogy esztendı elteltével ismét találkozunk, örülni a terem-
tett világ minden, minket körülvevı szépségének, örülni annak, hogy süt a nap, fúj a szél, sziporkáznak a 
csillagok, hogy még akarunk s tudunk menni, hisz ezt a gyönyörő világot látni kell, mert csak annyi a mienk, 
amennyit látunk belıle. Egy ilyen öröm megélésére hívunk, s várunk szeretettel benneteket! 

És a beszámoló…. 
 

Összesen 1381 személy vett részt az Erdélyi Kárpát Egyesület 21. vándortáborában. „Ilyen tábor még nem 
volt” – így hirdették a szervezık a rendezvényt, joggal, hisz a 114 fıs szervezı csapat, az EKE 
székelyudvarhelyi osztályának tagjai és támogatóik kiváló házigazdának bizonyultak. A számadatok szerint 
Majzosban közel egy hetet töltött együtt és ismerkedett a történelmi Udvarhelyszék természeti, antropológiai 
értékeivel 855 erdélyi, 525 magyarországi és egy hollandiai természetjáró. Köztük mi a borsodi természetjá-
rók népes csapata.  
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Szentegyháza melletti szelterszi letérınél északra, majd egy strand, még egy strand és Majzoson, a Vargyas 
patak partján, szívélyes „Isten hozott”-al köszönt a kézzel festett és díszített kapufelirat. A recepciónál Erdé-
lyi Kárpát Egyesület Székelyudvarhelyi osztályának tagjai az utazástól kissé már elcsigázott természet és 
túrakedvelıket.  

 

 

Helykeresés , sátorverés, tájékozódás ( mi hol van és miért ?), vacsora 
és édes álom. Az elsı napi fakultatív program után, a megnyitó ! Régi és 
leendı ismerısök találkozása, a szentegyházi fúvószenekar, a lovas hu-
szárok, és a székely ruhába öltözött szervezık felvonulása. A köszöntı 
és tábori szabályok ismertetése után megkondult a tábori harang és hiva-
talosan is megkezdıdött a XXI. EKE Vándortábor. 
 

Az alig napvilágot látott , illetve e sok csodát rejtı világban már régen élı 
(egy hónap alatti és nyolcvan év feletti korhatárokat is lefedı táborozók)  
mindenike megtalálta a számára megfelelıt a 18 tervezett túraútvonal 
közt. Hajnali 5 és reggeli 8 óra közt a résztvevık nagy része máris útnak 
indul, ki-ki a Hargita hegység egy-egy részét lefedı, illetve a Vargyas,- 
Szeltersz,- Kirúly- völgyén át vezetı, 5-tıl 34 kilométerig terjedı gyalog-
túrák egyikén. 
 

A magukra valamicskét adó fotósok állvánnyal, a bringások két kerékkel, 
akiknek ebbıl kettı nem elég azok szekérrel, a szalonnasütık nyárssal a 
kezükben akadnak megfelelı társaságra az aznapi útvonalak valamelyi-
kén. Úgyszintén a buszos honismereti körutakra feliratkozottak is úton 
vannak már a Homoród, Nyikó illetve Sóvidék mentén. 
 

A leendı lelkes túrakedvelık a gyerektúrán, vagy a tábori óvodában van-
nak. Virágszínpompa, gyógynövények, málna, áfonya, forrásvíz, borvíz, 
pásztorok, juhok, sajt, orda, lovak, tehenek, kutyák, madárdal, tücsökcir-
pelés és megint csak borvíz. Mert errefelé az igen sok sokfajtavan. 
 

Hágók fennsíkok, lejtık, lombhullató meg fenyıerdık, bozótosok, lege-
lık, sziklák, tavak, patakok, vízesések, tőzı nap, hővös árnyék, szellı. 
Esıbıl, futózáporból szerencsére csak ízelítı.(Igaz hogy az mindennap) 
Lélegzetelállító panorámák, átjátszó tornyok, kilátók, menedékházak, tú-
rajelzések, útjelzı táblák, hegytetık, lengıhidak, barlangok, csúcspálin-
ka, csúcsfotó, csúcsélmény! 
 

Helyismereti magyarázatok, ismerkedések, barátságok, viccek, történe-
tek, pletykák, bíztatások, népdalok, sok gyaloglás, kevesebb pihenı. Ál-
talános jókedv. Mindez a narancssárga pólós túravezetık, segéd túrave-
zetık illetve hegyimentık biztonságérzetet növelı óvó tekintetétıl, segí-
tıkész figyelmétıl kisérve. 
 

Délután 5-6 óráig el, majdnem mindenki visszaérkezett már a táborba. 
Jöhet a lazítás! Erre pedig számtalan lehetıség kínálkozik. A hangosbe-
mondó által is értesülhettünk ezek felıl, jó zene és egyéb közlemények 
közt. Témák a természetvédelem, egészségmegırzés, túrázás, a víz, 
csillagászat, Mária út, Új Zéland, Izland, Dolomitok, Retyezát, de szóba 
kerülnek a székelykapuk, meg Petıfi is. Az elıadások mellett pinpong 
asztalok, baranta íjászat, fotókiállítás, kézmőves meg gombasátor várta 
az érdeklıdıket. Az étterem személyzetének is bıven akad munkája.  
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A mikrofonnál, keverıpultnál tevékenykedı hangulat, zene meg híradásfe-

lelısünk, a kis kerti tavacskánál kiírt tiltásokra célozva viccesen jelenti be 

az elérhetı tevékenységek felsorolásának végén, hogy lehet továbbá “a 

halakat nem etetni”. 
 

Délutánonként a nagy színpad meg környéke sem néptelen, könnyőzene, 

népdal kórus, néptánc, modern tánc. Egyik este sor kerül itt egy 8000-es 

túrára is. A természetszeretet, kitartás, újrakezdés egyik mintaképe, az el-

sı magyar ki megjárta a világ tetejét, Erıss Zsolt tartott vetítéses beszá-

molót legutóbbi expedíciójáról. Megható, megrendítı, felemelı, példamu-

tató. 
 

Három felejthetetlen napon át róttuk az utakat, ki-ki a kiválasztott túrán, 

bónuszként egy utolsó éjszakai túra volt a nyeremény. Szombaton ezek 

után jól esett egy kis pihenı. Már amennyire a sportvetélkedık és vicces 

próbatételek ezt engedték. 
 

Kiszakadva a rohanó világból, békére lelve a természet apróbb nagyobb 

csodáinak ösztönzésére, az önvizsgálatra és emberi minıségük átgondo-

lására is sokan szántak idıt, többek közt kik eljöttek Böjte Csaba ferences 

testvér egyszerő, szívhez szóló, lényegre tapintó szavait meghallgatni a 

régi kıbányánál celebrált szentmisére. 

A méltán világhírő Szentegyházi Gyermekfilharmónia biztosított általános 

jókedvet a záróünnepséghez, amikor is értesülhettünk a rekordokat döntı 

tábori statisztikákról – közel 1400 résztvevı – és sor került a Kárpát Egye-

sület jelentısebb megvalósításokat véghezvitt lelkes tagjainak okleveles 

díjazására. 
 

A sörsátor asztalai részben elnéptelenednek, hisz az ökörsütés hírtelen 

szétkapkodott ízletes eredményei után “szól egy dal, és a lelkünk összeér 

… és lobog a tábortőz”. A szentábrahámi gitáregyüttes dobta fel a hangu-

latot, e mellé falcsít lelkesen a közönség majd jobbnál jobb slágerekre 

“ereszd el a hajamat” hajnalig. 
 

A nehéz túra fáradalmai után lehetetett  népdalt tanulni. Ha a bıség zava-

ra nehezítené a választást, ott a közelben két termál strand is, melyek 

kedvezményekkel várta a csobbanni vágyó táborlakókat. Mindezek mellett 

meg után a sörsátor asztalainál folyik a tábori “night life”. A többi: tisztál-

kodás, pakolászás, szöszmötölés, majd a jól megérdemelt pihentetı álom. 

Csak a közeli patak zubog továbbra is, s csillagmilliók ragyognak az au-

gusztusi égbolton. 
 

„Elröpült a néhány nap, máris búcsúzunk…”. A tábori harang utoljára szó-

lal meg az idén, a zászlót bevonták. Külön hálás köszönet és dicséret a 

szervezıknek: sokak számára igen örömteli és hasznos perceket ered-

ményezı szorgalmas, remek munka van a hátuk mögött. Félárbocra ke-

rülnek, majd eltőnnek a sátrak. Könnyes, fájdalmas, mégis örömteli kéz-

szorítások, búcsúzó tekintetek, elnéptelenedı parkolók… 
 

E kellemes, örömteli pillanatok, percek, órák, napok – 2012 július 31, au-

gusztus 5 – emlékeivel gazdagodva mindannyian kissé jobbak, szeretet-

teljesebbek lettünk és minden reményünk szerint: 
 

Viszlát jövıre! 

 

 

(Forrás: internet „Böjthe Laci blogja” . 
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Páratlanul szép túra a Szlovák Szádelıi völgyben. 
 
A Görömbölyi Egyesület 2012 szeptember 1-re hirdetette meg a címben jelölt túrát, amelyre kilenc fı jelent-
kezett, három hölgy, hat férfi, korukat tekintve vegyes volt a csoport, melynek vezetıje a helyet jól ismerı 
Kozma Mihály volt. A csoport tagjai Miskolcról indultak 7.30 órakor személygépkocsikkal, s mintegy másfél-
órás út után érkeztek meg a festıi Szádellıi völgy bejáratánál kialakított parkolóhoz, amely a szlovák-
magyar határ közvetlen közelében helyezkedik el. Az itt kihelyezett padoknál a résztvevık összeismerked-
tek, hiszen valamennyien még nem ismerték egymást. A csoport tagjai helyt foglaltak, élénk társalgás alakult 
ki, a beszélgetés témája természetesen a túra útvonala volt, eközben pihent és falatozott a társaság, kb. fél 
tízkor került sor az indulásra. 
A túra három egymástól jól elkülöníthetı szakaszra bontható, amelyen elıször könnyő, majd a fennsík felé 
haladva nehéz, végül lefelé gyalogolva „húzós” útszakasz következett. 
 

A könnyő séta 

A völgyrıl néhány információ. Hossza 2200 méter, szélessége körülbelül tíz és ötven méter között változik, a 
partfalak magassága helyenként a 300 métert is elérik. A fölfelé haladó jól járható ösvény helyenként eny-
hén, más helyeken erıteljesebben emelkedik. A völgyben gyorsviző patak fut, amely a meredekebb lejtéső 
helyeken zuhogókká változik, a félelmetes sziklafalak között évszázados-fák és gazdag aljnövényzet fogadja 
a túrázókat. Útközben mókus és madarak voltak megfigyelhetık Kellemes meglepetésként hatott a csoport 
tagjaira, hogy a völgyben számos színes, színvonalas, magyar és szlovák nyelven írt tábla tájékoztatott a 
völgy keletkezésérıl, élıvilágáról és még sok egyébrıl. Mindez a „mi” tanösvényeinkhez hasonlítottak, ab-
ban is, hogy közülük több meg volt rongálva. Az igazán vadregényes völgyben több pihenıhelyet alakítottak 
ki, ahol néhány percre leültek a csoport tagjai. Az útszakaszt sétatempóban tette meg a csoport, így mintegy 
másfél óra múlva érkezett meg a pihenıpadokkal, büfével és szálláshelyekkel is rendelkezı ligetecskéhez, 
ahol újabb pihenı várt az érkezıkre. 
 

Nehezebb útszakasz 

A pihenı után következett a hegymenet, a kék-zöld jelzéssel jelölt csapás élesen jobbra felfelé indult, ezen a 
szakaszon több meredek emelkedırıl lehet beszélni, hiszen több mint 300 méternyi színt-különbséget kellett 
legyıznie a kis csoportnak, amíg sikerült elérni a csúcsot, ahol tábla tudatta a turistákkal, hogy 670 méter 
tengerszint feletti magasságra jutott. A csúcshoz közeledve többször volt alkalma a csoport tagjainak gyö-
nyörködni a vadregényes tájban, ilyenkor nem maradt el a fotózás. A magassági pont után a fennsíkon ha-
ladt tovább a csoport, ahol a haladást a karsztos talaj nehezítette. A karsztvidék gyér növényzete között 
haladva néhány kilométer megtétele után kanyarodott az ösvény a kanyon felé, amelynek peremérıl léleg-
zetelállító kilátás nyílt a tájra. Mindenekelıtt a patak által évmilliók alatt kivájt völgyre, s a hazánkból látszó 
sík tájegységre. Természetesen itt elidızött a csoport, hiszen mindnyájunkat elvarázsolt a természet e ritka 
szépségő régiója. Tovább haladva, immár nyugati irányban újabb érdekesség tőnt fel, Torna várának romja, 
amely mintegy öt-hat kilométernyi távolságból meglehetısen romantikusnak tőnt. Gyalogösvény indult a 
várrom felé, de ezúttal nem szerepelt a 
programban annak felkeresése. Hama-
rosan megérkezett a csoport útjának 
harmadik szakaszához, a hegy erısen 
lejtıs déli szakaszához.  
 

„húzós” lejtmenet 

Ennek a néhány kilométeres útsza-
kasznak a megtétele nehéz volt. A 
többségében meredek lefelé vezetı 
turistaút szerpentinszerően bebarangol-
ta a hegy déli lejtıjét. A karszton törté-
nı haladást az út meredek lejtésén 
kívül nehezítették az utat borító apró 
kıdarabok, amelyek gyakran csúsztak 
meg a cipık talpa alatt. Szinte mindenki 
örömmel sóhajtott fel, amikor végül 
sikerült leereszkedni a falucskáig, 
amelyhez a parkoló már nem volt messze, itt véget ért az együttesen tíz-tizenkét kilométer hosszúságúra 
taksált Szádellıi túra. A csoport tagjai jólesı érzéssel pihentek le a padokra, s a kristálytiszta patakban a 
többség megmosakodott. Hamarosan indulásra került sor, többek érdeklıdését felkeltette a tornai várrom, 
ezért hazafelé tartva a kocsikkal elhajtott a társaság a romok közelébe, azonban odáig nem vezetett kiépített 
út. A csoport 17.30-ra visszaérkezett Miskolcra. 

Bredács László 
a túra résztvevıje 
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Sikertörténet- 

 
A dolog nem igazán jól indult. Szakosztályi túra: A magyarság nagy ünnepe + Új kenyér ünnepe + Ilona nap. 
Szalonnasütés. Az ember elindul a megfelelın kellékekkel felszerelve, úgymint szalonna, kenyér, sör, süti, 
és ami még eszébe jut (kovi ubi, bor stb.). És akkor kiderül, hogy az eredetileg kiszemelt (és az éves prog-
ramban is rögzített helyszínen: Köpüs - forrás) nem folyik a forrásból a víz. Hát ez tragikus. Össznépi meg-
beszélés. Módosítunk a helyszínen. Irány kedvenc törzshelyünk. A Ferenc forrás, ami a szilveszteri 
tobzódásinknak is a helyszíne, és ami most és hős vizet ád (kocognak benne a jégdarabok). 
 

Lepakolunk és kezdetét veszi a szalonnasütés. A szalonnasütésnek túristáéknál két fı irányzata van. Az 
egyik az amatıröké, a másik a mővészeké. Bevallom, én az amatırök közé tartozom. Állítólag nem is fogok 
a büdös életbe megtanulni rendesen szalonnát sütni. Fogok egy darab faágat kihegyezem, ráhúzom a sza-
lonnát. A szakértelem jegyében bevágom egy-két helyen. Addig a többiek megcsinálják a tüzet, amely fen-
nen lobog. Nekem ez így már jó is. Tehát belemártom a szalonnát a tőzbe, aztán odaveregetem az odaké-
szített kenyérhez, amitıl az kellıen zsíros és fekete lesz. Közben hallgatom a szakértık intelmeit. Ne tedd a 
tőzbe,forgasd !!!!!!! stb. Amikor félig-meddig megsült a szalonna és még nem nagyon hasonlít egy szénda-
rabra akkor leülök, kényelmesen elhelyezkedek. Körbebástyázom magam a hozzávalókkal és elkezdem enni 
azt a valamit amit sütöttem. Mindenfélét fogyasztok hozzá (paradicsom, paprika, koviubi, stb.) 
 

És most jönnek a mővészek akik, mire én idejutottam még nagyjából ott tartanak, hogy megvitatták milyen 
fából kell a tüzet rakni, és ádázan figyelik, hogy mikor ég már le végre a fa, hogy parázs legyen, mert sza-
lonnát csakis de csakis parázs fölött....ugye. Szépen beállítják a nyárs hosszát (karhossz és mindenféle 
szögek), a gondosan kiválasztott szalonnát (pörcögösi), mővészileg tőzik a nyársra és mindenféle ornamen-
tikákat faragnak rá, hagymával spékelik, a kenyeret is megvariálják (kennek ár ezt azt), és ily módon járulnak 
a parázs fölé. A nyársat elıírás szerint kellıen forgatják. És mire elkészülnek és enni kezdenek én nagyjából 
már el is felejtettem az egészet, és készen állok arra, hogy az ı finomságaikat megkóstoljam és dicsérges-
sem. Egyébként joggal, mert tényleg jók, de én ezek elıállításra sajnos alkatilag nem vagyok alkalmas.  
 

De ezt kétféle világot jól összekovácsolja maga tény piszok jó ez az egész. Fıleg amikor az élvezet fokozók 
is sorra kerülnek. Elıtte pálinkát kell inni, közben lehet borocskát vagy söröcskét. 
 

Szomorú tény viszont, hogy a túra hátralevı részét teli pocakkal és fokozott kedéllyel kell megtenni. Föl és 
le. Mert ezek a turistai utak márcsak ilyenek, nincsenek tekintettel a jóllakott turista lelkivilágára.  

 
Bartók Julianna MVSC 

2012. 08. 20. 
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Részletek Erdei Ferenc Népi ínyesmesterség címő könyvébıl 
 

„maga a sütés-fızés munkája sportszerő, játékos foglalatossággá válik: élvezet, izgalom, ısi 
emberi alkotó tevékenység élményének a megismétlése. Éppen ezért társas szertartás is. Töb-
ben belesegítenek és a tőz köré csoportosuló emberi közösség összetartozását élik át: tüzet táp-
lálnak, vizet hordanak, nézik a mőveletet, tanácsot adnak és kifogásolnak, de mindenesetre 
együtt élik át a feldolgozás, az anyag átalakítása alkotó folyamatát. És a másik élmény: minden-
nek az eredménye, a klasszikusan tiszta ízek, látványok és illatok. A technológia szigorú egysze-
rősítése azt eredményezi, hogy az ízek és illatok a sütött-fızött étel leglényegét jelenítik meg: a 
hal nagyon hal, a csirke önmaga eszenciája, a marhahús igazán marha, de még az unalmas 
szalonna is önmaga megszépült másává változik. S mindezt a szabad tőz fanyar füstillata veszi 
körül és emeli magasabb szintre. „ 

A nyárs 

A legegyszerőbb sütıszerszám. Annyira az, hogy nem is kell az embernek magával vinnie, mert - a nagy 
fátlan mezıségeket kivéve - mindenütt megszerezhetı, csak bicska legyen hozzá. Ez a hevenyészett fa-
nyárs, amihez a mogyoró és a som kellı vastagságú vesszeje a legjobb, de minden más fából meg lehet 
csinálni, csak tőrhetıen egyenes legyen, és kellı hosszúságú, hogy ne kerüljön a kéz túl közel a tőzhöz. 
Főzbıl vagy akácból mégse csináljuk, mert ezek keserőek. De, lehet fából tartósabb és gondosan megmun-
kált nyársat is készíteni, mégpedig akár egyszerő kézben való forgatásra, akár feltámasztásra. Ehhez azon-
ban már alkalmas száraz fa kell, amire a legjobb a hosszú szálú nyír, de jó a bükk is, valamint a gyümölcs-
fák. (Ez utóbbiak közül a cseresznye szép világos-, a szilva pedig sötétvörös lesz.) Ilyen igényesebb fanyár-
sak készítéséhez már többféle szerszám kell, de türelemmel egyszerő házi mőhelyben is kifaraghatók. 
 

Természetesen a vasnyárs "nagyobb teljesítményő" és tartósabb, továbbá többféle sütési módra is alkal-
massá tehetı. Ám a légegyszerőbb kovácsmunka ez, tehát akár amatır kovácsolással is kiverhetı, viszont 
igaz, hogy becses, szép szerszámot csak hozzáértı kovácsoló mester tud készíteni kellıen felszerelt mő-
helyben. Akár így, akár úgy csinálják, többféle a nyárs, annak megfelelıen, hogy mit és milyen módon aka-
runk vele sütni. 
 

A legegyszerőbb nyárson sütés, ha a nyárs egyik végére felhúzzák a sütni valót, a másik végét pedig a tőz 
mellett ferdén leszúrják a földbe, hogy a megsütendı éppen a tőz felett legyen kellı magasságban. 
Az így beállított nyársakat idınként elforgatják, s alatta gondosan piszkálják a tüzet (parazsát), hogy se sok, 
se kevés ne legyen a heve. Így sütötték régen a halat a halászok, de hallottam, hogy kisebb szárnyasokat, 
fıleg vadmadarakat és kisebb darab húsokat is lehet így sütni. (Én magám egyiket sem próbáltam.) 
 

Hasonlóan egyszerő a szabad kézben forgatott nyárson való sut de ez már állandó munkát és figyelmet 
kíván: a nyárs tartásával és forgatásával kell alkalmazkodni a tőzhöz. Ez a klasszikus szalonnasütési mód-
szer, de kisebb darab húsok és kisebb madarak is süthetık így. 
 

A következı fokozata a nyárson sütésnek, amikor egyik végét feltámasztják (kıre, leszúrt csapos karóra, 
lyukasztott vagy fogazott vascsıre, illetıleg e célra készített lábas állványra, a "tőzi kutyára"), a másik végét 
pedig kézben szabadon forgatják. Az ilyen sütéshez nem a nyárs végére kerül a sütni való, hanem a köze-
pére kell azt felhúzni. Ennek megfelelıen így már na-
gyobb darabok is süthetık: kilónyi húsdarabok, na-
gyobb szárnyasok vagy rétegesen felhúzott hús- és 
szalonnaszeletek. 
 

Végül a legfelsıbb fokozat a mindkét végén feltámasz-
tott és a feltámasztáson túlnyúló fogantyúval forgatott 
nyárs. 
 

Ahányféle a nyárs, illetıleg sütési mód, annyiféle a 
tőz. Maga a tőz általában parázs legyen a nyárson 
sütéshez, kivétel csak a szalonna, amit lehet láng 
mellett is, de nem lángra tartva sütni, azonban pará-
zson ez is szebb és jobb. Ahol fabıség van, ott kellı 
mennyiségő fa elégetésével kapunk megfelelı para-
zsat, ahol azonban ez nincs, ott faszénbıl lehet para-
zsat izzítani. 
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Az egyszerőbb nyársakhoz és a velük való sütéshez nem is kell tőzhely. Sima földön ég a tőz, rátartva vagy 
egyik végén feltámasztva forgatható a nyárs. A mindkét végén feltámasztott nyárshoz azonban már valami-
lyen tőzhelyet kell csinálni, ha egyszerően, hevenyészve is. A legegyszerőbb, ha a nyárs, illetıleg a ráhúzott 
sütni való méretének megfelelı gödröcskét ásunk, s a kikerülı földet körül felhúzzuk, hogy befogja a parázs 
hevét. Jobban megcsinálhatjuk, ha téglákat állítunk élére a parázs köré. Még jobban megadhatjuk a módját, 
ha állandó helyre felmagasított tőzhelyet készítünk (kıbıl vagy téglából), természetesem szintén peremet 
formálva a tőz köré. Ez esetben vagy beépítjük a lyukasztott vagy fogazott feltámasztókat, vagy "tőzi kutyá-
kat" használunk. Az ilyen tőzhelynek az az elınye, hogy kényelmesebben lehet mellé ülni, továbbá az is, 
hogy szépen formált tőzhelyeket lehet ilyen célra építeni, állandó kirándulóhelyeken vagy saját kertben.  
 

A nyárson való sütés maga, minden változatban többszörösen nagyszerő dolog. Játékos munka, vagy a 
munka játéka: olyan elemi mővelet, amit az ısember talán legelıszır fedezett föl, s a meztelen húsnak a 
nyárson való sütése, pirítása, forgatása olyan megejtı érzékelés, hogy a varázsa mindig rabul ejti az embert, 
különösen ha nem egyedül, hanem társasággal üli körül a tüzet. És az eredmény: kevés ételnek van jobb 
íze, mint a szabad tőzön, parázson nyárson sütött húsnak: füst fanyar illata. 
 

A sült szalonna 

A sült szalonna ısrégi csemegéje az erdın-mezın dolgozó embernek, s a szalonnasütés soha divatját nem 
múló kirándulási szertartás, szılıhegyen, erdei tisztásokon; hétvégi házak mellett és város körüli kiskertek-
ben. Sütik a szalonnát Tiszán innen és Dunán túl, mégpedig sokféleképpen. Láttam olyat, hogy vöröshagy-
mát szúrnak a nyárs végére, és azon keresztül csurgatják a zsírt; olyat is, hogy kolbászt húznak a szalonna 
mellé, s olyat is, hogy nem csöpögtetik a zsírt, hanem hozzányomkodják a sülı szalonnát a kenyérhez. Sıt 
olyat is láttam, hogy nem is forgatják a szalonnát a nyárson. 
 

Mindez lehet jó, ez ízlés dolga, errıl nem érdemes vitatkozni. n azt írom itt le, amit apámtól tanultam, ami az 
Alföldön, különösképpen a Körös - Tisza - Maros közén szokásos. Szigorú technológiája és sütési szertartá-
sa van ennek, akkor is, ha munka közben csinálják, akkor is, ha ünnepi alkalommal mulatságként teleped-
nek a tőz köré. 
 

Az elsı kellék, a megfelelı szalonna. Én apámtól, nagyapámtól úgy tanultam, hogy minél vastagabb fehér, 
sós szalonna kell hozzá, a füstölt csak szükségbıl használható. Magam azonban késıbb rájöttem, hogy a 
füstölt szalonna is nagyon jó ilyen célra, sıt a húsos kolozsvári szalonna kiváltképpen. De akármilyen sza-
lonnát sütünk, alkalmas darabot kell belıle vágni, s úgy kell behasogatni, hogy egy sarokra futó csatornákon 
csurogjon ki a zsír sütés közben. A hozzávaló nyárs hegyes végét, laposra kell formálni, akár fából, akár 
vasból készül, nehogy a sülı szalonna megforduljon rajta. A kenyeret, amire a szalonna zsírját csurgatjuk, 
okvetlenül meg kell pirítani, mert sem a sült szalonna, sem a belıle zsírozott kenyér e nélkül nem az igazi. 
Ezt nyomban a tőzgyújtás után lehet végezni úgy, hogy a kenyérszeleteket kis vesszınyársakkal feltámaszt-
juk a földön a tőz körül, esetleg a felsı szélükbe szúrt nyársacskával felemeljük, és közelebb tartjuk a tőz-

höz. Aztán természetesen megfordítjuk, 
hogy mindkét oldalon pirított legyen. 
 

Ezután jöhet a szalonnasütés. A pirított 
kenyérszeleteket - tányérra, papírra, 
fadarabokra - kéz alá helyezzük, hogy 
a sülı szalonna, csepegı, majd csurgó 
zsírját minél rövidebb úton ráfolyathas-
suk. Ám a nyársra húzott szalonnát 
nem lehet akárhogy a tőzre tartani. 
Nem felülrıl lefelé nyúlva, hanem alul-
ról felfelé, legfeljebb vízszintesen kell 
tartani a nyársat, illetıleg a szalonnát, s 
úgy forgatni a lánggal égı fadarab vagy 
a parázskupac mellett. Így nem lesz 
füstös (csak füstillatú), nem ég meg, és 
egyenletesen sül, s ha a pirított kenyér 
fölé tartjuk függılegesre fordítva, akkor 
ömlik belıle a zsír. 

Így sütve-forgatva a szalonnát és a pirított kenyér mindkét. oldalára rácsurgatva a zsírt, kész a szalonnasü-
tés elsı fogása, a "pirítós". Aki szereti, fokhagymával bedörzsölve fogyaszthatja. Egy-két szelet ilyen pirítós 
már magában véve pompás étel, és az a nevezetessége, hogy a forrásvíz, a bor, a tej, a tea vagy a Coca-
cola egyaránt különösen ízlik rá. Amikor pedig már alig csepeg a zsír a szalonnából, akkor kész a második 
fogás, maga a sült szalonna. 
 

Liturgikus szabály, hogy a kész, forró sült szalonnát hideg vízzel kell leönteni, vagy ilyenbe mártani. Ennek 
az az értelme, hogy megfagy rajta a zsír, és így belül ízesebb illatosabb lesz. A sült szalonnát illik pirított 
kenyérrel enni (így jobb is); de pirítatlan kenyérrel is nagyon jó. Hát még másnap reggel, ha kifagy! 
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Szeptember 01. Vackor az elsı bében  
 
Haja, 
haja, hé! 
Megnyílott az ELSİ BÉ! 
Vackor hátán  
iskolatáska, 
apró lépteit szaporázza, 
szeme elıtt nagy fehér tábla: 
KÖKÖRCSIN UTCA 
-olvassa Vackor. 
Eredj,fiam, az iskolába!  
 
Megy, 
megy,  
megy az apró, 
megy a bolyhos, 
lompos, 
loncsos 
és bozontos, 
piszén pisze kölyökmackó..."  
 

Szeptember 02. Weöres Sándor: A tanév-nyitáskor  
 
"Almát, körtét, szilvát, szılıt 
hoz a szeptember, 
nekünk új tanévet,tudja 
minden ember..."  
 

 
Szeptember 03. Juhász Gyula: Szeptember aranya  
 
Pirkad a lomb, nyaram elmúlt, 
Elmúlt epedve nyaram, 
A hold bıség-szarujában 
Szeptember aranya van.  
 
Ez a nyár volt a legszebb, 
Mert legszomorúbb nekem. 
Elmúlt. Most eldalolom majd 
Szeptember éjjeleken.  
 
Mert ez az én sorom, üdvöm, 
Tőnıben szép nyaram, 
Mikor a holdon, a szıkén 
Szeptember aranya van.  
 

Szeptember 04. Gárdonyi Géza: Szeptember  
 
Elnémult a rigó. Az esteli csöndben 
az ısz bogár szomorú pri-pri dala szól már. 
A távoli szılıkben panaszolja szüntelen: 
elmúlt, odavan a nyár, a meleg nyár!  
 
így változik búsra az én hegedőm is: 
fejemre az ısz dere, az ısz dere száll. 
Gazdagon érik a szılım, telve a csőr is, 
De pri-pri: odavan a nyár, - a nyár...  
 

 
Szeptember 05. Kálnoky László: Kettısség  
 
Ha a szellem testkörébıl kiléphet 
egy kis idıre, zakatolva jár 
az agyvelı tovább is, mint kitépett 
pókláb, amely pók nélkül is kaszál.  
 
Felhıt követ a szellem, s csapodár fényt, 
az agy csak a felhúzott szerkezet 
gépösztönét, míg óriásbogárként 
fal az óra percegve perceket.  
 

szeptember 06. Hajnal Anna: Kis Annához  
 
Látsz engem, aki látlak? 
hallod-e hangomat? 
emlékim sőrőjében 
hallom gyors lábodat, 
páfrányok közt suhogva 
vad szaladásodat, 
friss, könnyő lihegésed - 
ismerd meg arcomat! 
Én vagyok az a lélek, 
mely lettél, az a láng, 
te lobbanóan táncos, 
én elülı zsarát, 
a Te füstödtıl kormos 
boruló homlokomon, 
nagy sárga lángjaidtól 
létem merı korom."  
 

szeptember 07. Kalász Márton: Regina  
 
járod környékem, Regina 
a rózsafestı már fönt festeget 
több napja, hogy ebben esteledünk 
álmodom, akképp leshesselek 
környékem szép házak, monostorok 
nemcsak falvak, rossz ólak a tetın 
képzeletünk sétálom, Regina 
szép félénkem, még szebb emlékezım..."  
 

szeptember 08. Markó Béla: Születésnapomra: stock-
holmi ısz  
 
Lehettem volna svéd, lehettem volna 
a svéd utcákon régi ismerıs, 
hol svéd a szél, és svédül jó az ısz, 
s ha lányom lenne, csak svédül dalolna,  
 
s ha fiam lenne, svédül beszélgetnénk, 
rakosgatnánk színes svéd könyveket, 
megbámulnánk az idegeneket, 
s egy svéd asszonnyal nagyot nevetnénk,  
 
itt lennék itthon, ahol nem vagyok, 
esténként becsuknám az ablakot, 
svéd múltra gondolnék és svéd jövıre,  
 
vagy arra sem, csak hallgatnóm a két 
gyermek szöszmötölését, s hogy a svéd 
csend egyszer majd magába zár örökre...  
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szeptember 09. Képes Géza: Szeptember  
 
Úgy érzem néha: arcod arcomat súrolja, 
gyöngéden mint a Dél elsı lehellete, 
mely hogyha átsuhan az erdıkön dúdolva, 
kinyíl a száraz ágak kandi rügyszeme. 
S olykor mintha szemem vizébe csüngene 
homlokod érett aranybarna lombja 
s míg vágy hulláma zúg reám, szorongva 
lesem: nem akad-é el vérem üteme.  
 
Vagy ha dobolni kezd az ısz esıje, 
gyöngyszürke szálakkal az ablakom beszıve, 
úgy sejtem hirtelen: szobámon áthalad 
gondolatod, sugárzó, röpke gondolat, 
melyben úgy érkezel hozzám, miként a kósza 
szellı szagában hull elénk egy messzi rózsa.  
 
 

szeptember 10. Radnóti Miklós: Erdı  
 
A lomb között aranykard, 
napfény zuhant át, 
megsebzett egy fatörzset, 
s az halkan sírni kezdett 
aranylófényő gyantát.  

 

szeptember 11. Dutka Ákos: Szántanak  
 
Szántanak. - Messze a rızsetüzeknél 
Valami kósza ének ered. 
Fuvalat-halkan zümmög a szélbe,- 
S mint a sejtelem, tova lebeg.  
 
Láthatatlan valaki dalol a pusztán... 
S az ének: verejték, vér-sirató 
Kuruc tüzeknél szülte valami 
Szúvos, fekete tárogató.  
 
Ükapák lelke hagyta örökbe 
A régi gonddal e régi sóhajt... 
...Talán nem is emberi ének, 
Hanem a szántás lelke sóhajt.  
 

szeptember 12. Tóth Árpád: İszi kérdés  
 
Jártál-e mostanában a csendes tarlón este, 
Mikor csillaggal ékes a roppant, tiszta tér, 
S nagy, lassú szekerek ballagnak haza, messze, 
S róluk a szénaillat meghalni visszatér? 
 
És fájt-e, amíg nézted a nyárfást révedezve, 
Hogy reszket agg fejük, az ezüstösfehér, 
S hogy édes életednek újra egy éve veszve, 
Mert viszi már szeptember, a nagy szénásszekér? 
 
S ültél-e elfáradva kemény, útmenti kıre, 
Merın bámulva vissza az elvakúlt idıkbe 
És feldöbbenve: jaj! ha most ledılnél halva! 
 
S eszméltél-e fel árván az éji hidegen, 
Mikor a késı szellı, mint kósza, idegen 
Eb, lábadhoz simúlt s bús kezeidet nyalta? 
 
könnyő, örökre játszó, 
látó, de messze-látszó, 
tarkán lobogva száz szó 
 

szeptember 13. Kosztolányi Dezsı: Esti Kornél éneke  
 
"...Hát légy te s könnyő, 
selymével mint a zászló, 
vagy szappanbuborék fenn, 
szelek között, az égben, 
s élj addig, míg a lélek, 
szépség, vagy a szeszélyek, 
mert - isten engem - én is, 
én is csak addig élek...."  

 

szeptember 14. Simonyi Imre: Annyi van hátra  
 
Szakadt reád annyi gyalázat, 
hogy abból fedelet 
ácsolhat föléd az alázat 
s a szeretet.  
 
Húzódj alá. - Valami vackot 
vess a sarokba. 
-Csak megvadult kan tépi az aklot 
darabokra.  
 
Te már ne játszd senki agyaras 
habzó szájú hısét. 
Ne védd magad. - Óvjon az okos 
együgyőség.  
 
Annyi van hátra életedbıl, 
ami pennád hegyén 
feketéllik a félelemtıl: 
pár költemény.  
 

szeptember 15. Kosztolányi Dezsı: Szeptember elején  
 
A hosszú, néma mozdulatlan ısz 
Aranyköpenybe fekszik nyári, dús 
játékai közt, megvert Dárius, 
és nem reméli már, hogy újra gyız.  
 
Köröskörül bíbor gyümölcse ég, 
s nem várja, hogy kedvét töltse még, 
a csönd, a szél, a fázó-zöldes ég 
fülébe súg, elég volt már, elég, 
s ı bólogat, mert tudja-tudja rég, 
hogy ez az élet, a kezdet a vég.  
 
Nekem se fáj, hogy mindent, ami szép, 
el kell veszítenem. A bölcsesség 
nehéz aranymezébe öltözöm, 
s minden szavam mosolygás és közöny. 
 

szeptember 16. Simon István: Gyönyörő terhem  
 
...Gyönyörő terhem: sorsom, emlék 
és hitem - mintha földutak 
gödrein magánosan mennék - 
annyi nyomot csak fölmutat, 
mint a kihajló bokor ága 
a csüngı szénaszálakat, 
az örök gereblye fogába 
ami mindenhol fönnakad... 
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Szeptember 17 09.17. Weöres Sándor: Galagonya  
 
İszi éjjel 
izzik a galagonya 
izzik a galagonya 
ruhája. 
Zúg a tüske, 
szél szalad ide-oda, 
reszket a galagonya 
magába. 
Hogyha a Hold rá 
fátylat ereszt: 
lánnyá válik, 
sírni kezd. 
İszi éjjel 
izzik a galagonya 
izzik a galagonya 
ruhája.  
 

szeptember 18. Kormos István: Szeptember  
 
Gyászol három hangyaboly, 
cincognak a tücskök, 
kék ködnek nézik az eget, 
zöld ködnek a füstöt. 
Szaladnak a füvekhez, 
elszáll a fő délre, 
kukoricazászlón lobog 
üszök feketéje. 
Boglyaszállás felrepül, 
a fák messze úsznak, 
tücsökcirr ördögszekéren 
panaszol az útnak. 
Megadják mind magukat, 
sárgöröngyre ülnek, 
sírnak, rínak, s kis öklükkel 
gyöngykönnyet törülnek.  
 

szeptember 19. Petıfi Sándor: A gólya  
 
"...Kívánt idıszak az ısz a gyermekeknek, 
Mint anya jön elé, 
A ki fiainak számára kosarát 
Gyümölccsel terhelé. 
Én ellenségemül néztem az ıszt, s szólék, 
Ha gyümölcsöt hozott: 
Tartsd meg ajándékod, ha kedves madaram, 
A gólyát elcsalod..."  
 

szeptember 20. Csoóri Sándor: Szeptemberi gyónás  
 
Sarkunkban újra szeptember hava, 
csuhé-szatyrodból a nyár, mint a legutolsó darázs, kirepül.  
A meggyfa már vörös levelet ejt, ne nézz oda! 
Én se nézem narancsos meztelenséged, noha nézném- 
sötéthúsú szilvát harapok inkább ketté.  
 
A szemed is szilva, az öled is szilva, ízed is az! 
Gyékényen árulnálak, ha nem volnék irigy.  
Dehát irigy vagyok és verseket írok vezeklésül, 
birsalma-sárga szavakat ontva, erdı-fényt, erdı-tüzet, 
hogy tükrödben fésülködı ıszi madár is lássa magát. 
 

 

szeptember 21. Tóth Árpád: İszi kérdés  
 
"Jártál-e mostanában a csendes tarlón este, 
Mikor csillaggal ékes a roppant, tiszta tér, 
S nagy, lassú szekerek ballagnak haza, messze, 
S róluk a szénaillat meghalni visszatér?.."  
 

szeptember 22. Faludy György: A magyar szabadságról  
 
"...Itt több tehetség sarjad holdanként, mint akárhol. 
Talán sikerül egyszer. De ezt én be nem várom: 
szemet húnyok, mosolygok és jutalmamat kérem 
mint Victor Hugo hajdan. Legyen egy sír a bérem, 
sír a 301 - es parcella közelében."  
 

szeptember 23. Kiss Anna: Főszedı  
 
Szedésre érett már a fő, 
borzong a félsötétben, 
Boróka asszony pendelye 
világol kinn a réten.  
 
Talán füvek közt válogat,  
sejtésnyi még az illat, 
álom füvére hogyha lel, 
magának is szakíthat.  
 
Szedésre érett már a fő, 
harmat suhog le róla, 
csücsökre fogja pendelyét 
a jó fővek tudója.  
 
Úgy válogat, hogy szóban is 
elısorolja ıket, 
igazlátókat, éltetıt, 
lélekcseréltetıket.  
 
Vigyázva, hogy virága is 
hullatlan megmaradjon, 
vének szívében ifjúság  
belılük hogy fakadjon.  
 
Szedésre érett már a fő, 
borzong a félsötétben, 
Boróka asszony pendelye 
világol kinn a réten.  
 

szeptember 24. Vas István: Pesti elégia  
 
"...S kihull szívembıl a kárhozat, a magányos bélyegő 
bánat: 
A Város megváltotta magát és megváltott magának. 
Sebeibıl felém ragyog a nem remélt bocsánat.  
 
Kihúnyt már minden villany és dereng a ködben ahit: 
Tudom, valahogy, valahol majd beszámíttatik, 
Hogy itt éltem és egyszer sem akartam élni máshol, 
csak itt."  
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szeptember 25. Lévay József: Szüretünk  

Gondolatim mostan 
Mulatozva járnak, 
Csekély gazdasága 
Körül édesapámnak: 
Csak oda tér lelkem 
Mikoron elfárad, 
Ha másutt elıtte 
A búbaj megárad. 
Ott nyugtot találhat..."  

szeptember 26. Petıfi Sándor: Szeptember végén  

"Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, 
még zöldell a nyárfa az ablak elıtt, 
De látod amottan a téli világot? 
Már hó takará el a bérczi tetıt. 
Még ifjú szívemben a lángsugarú nyár 
S még benne virít az egész kikelet, 
De íme sötét hajam ıszbe vegyül már, 
A tél dere már megüté fejemet..."  

szeptember 27. Kisfaludy Sándor: A boldog szerelembıl  

Alig nézi magát körül 
Az ember e világban, 
Ittlétének alig örül, 
Sírja immár tátva van. 
Benne van a mulandóság 
A föld minden porában: 
Barátim hát! ne henyéljünk 
A kevésbıl sokat éljünk, 
Míg a tátott sír befal; 
Rövid éltünk, mint e dal.  

Most hirdet jeles innepet.  

szeptember 28. Tompa Mihály: A madár, fiaihoz  

"Száraz ágon, hallgató ajakkal 
Meddig ültök, csüggedt madarak? 
Nincs talán még elfeledve a dal,  
Melyre egykor tanítottalak?! 
Vagy ha elmúlt, s többé vissza nem jı 
A víg ének s régi kedvetek: 
Legyen a dal fájdalmas, merengı, 
Fiaim, csak énekeljetek!..."  

szeptember 29. Fazekas Mihály: Csokonai neve napjára  

"...Hadd távozzanak a lengeteg és ravasz  
Emléknek repesı képei. Nézd druszám, 
Bacchus régi barátunk 
Vivát! érjen azért annyi Mihály-napot, 
Amennyit csak akar, jó drusza, mink pedig 
Amennyit lehet, és azt 
Vígasságba fecséreljük el."  

szeptember 30. Radnóti Miklós: A mécsvirág kinyílik  

A mécsvirág kinyílik 
s a húnyó láthatárnak 
könyörg a napraforgó: 
a tücskök már riszálnak, 
odvában dong a dongó 
s álmos kedvét a bársony 
estében égre Írta 
egy röppenı pacsirta; 
s ott messzebb, kint a réten, 
a permeteg sötétben 
borzong a félreugró 
nyulak nyomán a főszál, 
a nyír ezüstös ingben  
immár avarban kószál, 
s holnap vidékeinken 
újból a sárga ısz jár. 
 

JELES NAPOK 

Szeptember 29. 
 
Szent Mihály arkangyal ünnepe. A hagyomány 
szerint Mihály a túlvilágra költözı lelkek 
kisérıje, ı ítéli meg az emberek cselekedeteit 
az Utolsó Ítéletkor. Általában kezében karddal 
és mérleggel ábrázolják. Ez a nap volt az ún. 
kisfarsang idıszakának kezdınapja, azaz a la-
kodalmak ideje, mely egészen Katalin napig 
tartott (november 25.). 
Gyakorlatilag az idıjárás hidegre, téliesre fordu-
lását hozta Mihály napja. Egy göcseji mondás 
szerint "Szent Mihály öltöztet, Szent György 
vetkıztet." Ezután már tilos volt az ágynemőt a 
szabadban szellıztetni. Úgy tartották ekkor 
szőnik meg a legelın a fő növekedése. Az álla-
tok viselkedésébıl a téli idıjárásra következtet-
tek. Ha a juhok szorosan egymás mellé feküd-
tek, hosszú kemény télre számítottak. A halászó 
vidékeken úgy tartották a halak ekkor a víz mé-
lyére (az iszapba) húzódnak.  
A gazdasági év szempontjából jelentıs nap, 
eddig legeltették a réten a Szent Györgykor 
kihajtott marhá-
kat. Csíkban a 
pásztorok ekkor 
térnek vissza a 
havasokról, a 
jószágokat ez-
után a gazda 
gondjaira bíz-
zák. A juhászok 
is ekkor kapják 
meg a bérüket, 
és általánosan 
ez a nap a sze-
gıdtetés napja, 
azaz a cselédek 
ekkor költöznek 
új gazdához. 
 


