
A Felvidékről is jöttek 
Téli Tájolás teljesítménytúra a Bükkben 

 
Nem bizonyultak valósnak azok az érvek, miszerint sokan azért nem járnak 
szívesen a Zöld Sportok Clubja teljesítménytúráira, mert nem kapnak rajtuk 
kitűzőt, emléklapot, teát, zsíros kenyeret. Január utolsó vasárnapján 
Bükkszentkereszten, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség 
idei második kiemelt rendezvényén, a VIII. Téli Bükki Tájolás  tájékozódási 
teljesítménytúrán ugyanis jutott mindezekből minden indulónak. Sőt, a készlet 
erejéig még csoki, s akik kértek, azoknak pezsgő is. Az emléklap másik oldala 
pedig nem más, mint egy bükki tájfutótérkép volt. 
A több mint 600 fős borsodi igazolt turista közül mégis csak 18 vállalkozott erre 
az átlagosnál csak kevéssel nehezebb portyára, ami az összes nevezőnek 
pontosan egynegyede. A megyei szövetség 19 szervezete közül az MVSC és a 
VTBK 4-4, a Kazincbarcikai TE és a Bernáth Bt. 3-3, a rendező ZSC 2, 
valamint a VTBE és a Tiszaújvárosi SC 1-1 tagjával képviseltette magát. 
Eljöttek olyan kiváló sportemberek, mint a 2010. évi teljesítménytúra Nemzeti 
Bajnokság női (Szanyi Ágnes, VTBK) és szenior (Kuty László, VTBK) bajnoka, 
vagy az előző napon lezajlott, a mienknél nagyságrendekkel nagyobb 
támogatottságú Téli Mátra teljesítménytúra teljesítői közül például Kulcsár 
József (TTT) és Nagy Lajos (TSC). 
A 7 óra 34 és 10 óra 33 között elrajtoló 72 induló az alábbi településekről 
érkezett:  
Békéscsaba, Bükkszentkereszt, Székesfehérvár, Miskolc, Gyenesdiás, 
Nagykanizsa, Szeged, Putnok, Budapest, Forró, Szolnok, Pécs, Tiszaújváros, 
Varbó, Kazincbarcika, Eger, Szikszó, Tamási, Szirmabesenyő, Rimaszécs, Encs, 
Sajószentpéter, Sajólád, Sajólászlófalva, Göd, Nyíregyháza, Jászárokszállás, 
Budakeszi, Kamut. 
A hideg, de csodálatosan tiszta, a hótól vakítóan sziporkázó, napfényes időben 
mindenki szintidőn belül ért célba, bár nem teljesen egyforma távokat tettek 
meg. Az ellenőrző pontok között ugyanis a tájékozódási teljesítménytúráinkon 
nincs kötelező, kijelölt útvonal, mindenki a számára legszimpatikusabb 
megoldást választhatja.  

 
Módosított útvonalon  

 
A dobogós helyezetteken kívül a legfiatalabb, 9 éves Veres Máté Gábor és a 
legidősebb, 69 esztendős Csarnai Béla (MVSC) is  

„A TESTED MOZGASD, NE A MOTORT!” 
feliratú, emblémázott, sárga pólót kapott. 



A korábbi Téli Tájolásokon is résztvevők sem kifogásolták a módosított 
útvonalat, bár így pár kilométerrel megnyúlt a táv. Két új ellenőrző pont került 
ugyanis a pályába, a Jávorkút Étterem és Panzió, meg a hollóstetői Liget 
Vendégház, egy régebbi pont pedig kimaradt.  
Az új versenyközpont, a Privát Panzió Étterem is beváltotta a hozzáfűzött 
reményeket, sőt, jövőre kedvezményes szálláslehetőséget is kilátásba helyezett a 
résztvevőknek a tulajdonos Győri József. Köszönjük neki és az összes 
támogatónak az együttműködést: az eddig említetteken kívül a helybéliek, 
Bükkszentkereszt Önkormányzata Jámbor Flórán polgármester vezetésével, 
Ódon Panzió, Borostyán étterem, Mami ABC, továbbá Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata, Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Bükkszentlászló, a 
miskolci Patrondiszkont és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró 
Szövetség. 
Külön öröm, hogy egyrészt a helybéliek közül is a korábbiaknál többen éltek a 
lehetőséggel, másrészt a Szlovákiából érkezett és elégedetten távozott 
sportbarátaink révén nemzetközivé lett a Téli Bükki Tájolás, amelyről Czina 
Tivadar (VTBE) túratársunk képei a cziti.fw.hu honlapon, Sóvári Andrea (Etka 
Jóga Miskolc) fotói az etkajoga-miskolc.honlapepito.hu                          
honlapon, a fényképek címszón belül találhatók. 
 
Eredmények: 
TTT 30 (Bükkszentkereszt - Bükkszentlászló buszvégállomás - Lillafüred, 
Erzsébet sétány 69. – Jávorkút Panzió – Hollóstető, Liget Vendégház – 
Bükkszentkereszt) 32 km, 1000 m szint (az optimális útvonalon), 25 induló: 

1. Gönczi Zsolt (Miskolc) és Rácz Péter (Miskolc) 4:43, Szanyi Ágnes 
(VTBK) 5:40 

2. Andók Lajosné és Takács Gabriella (mindkettő VTBK) 8:08 
3. Rudolf István (Gyenesdiás) 4:49 

TTT 15 (Jávorkút kivételével egyezik a TTT 30 útvonalával), 47 induló: 
1. Pethő Attila (Zöld Sportok Clubja) 2:26, Mayer Krisztina (Pécs) 4:13 
2. Nagy Lajos (TSC) 3:00, Szűcs Judit (Egri Spartacus) 4:21 
3. Veres Gábor és Veres Máté Gábor (apa és fia, mindkettő Miskolc) 3:47, 

Szűcs Viktória (Szikszó) 4:22 
Kovács Attila 

főszervező, teljesítménytúra versenybíró 


