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Szövetségi hírek
Kelet-magyarországi megyék természetbarát vezetőinek
találkozója
megismert egyes településeket, a települések pol-

2009. szeptember 25-27-én Hollókőn találkoztak immáron 49. alkalommal a kelet-magyarországi természetjáró és természetbarát szövetségek vezetői. A rendezvény házigazdája ezúttal a Nógrád
Megyei Természetbarát Szövetség volt,
melynek tagjai 10 megye 32 természetjáró vezetőjét, köztük szövetségünk elnökét, Balogh Sándort fogadták.
A résztvevőket először Gubola István, a Nógrád
Megyei Természetbarát Szövetség elnöke köszöntötte, majd Omaszta Zoltán, a Nógrád Megyei
Sportszövetségek Szövetségének vezetője mutatta be Nógrád megye sportéletét. Ezt követően
Szabó Csaba, Hollókő polgármestere vette át a
szót, és a település bemutatása után a Világörökségi Listára 1987-ben felvett Hollókő ófalut bemutató sétára invitálta a résztvevőket.
Vacsora után Dr. Tardy János, Magyar Örökség
Díjas professzor úr előadását hallgathatták az érdeklődők a létrejövő Novohrad - Nógrád Geopark
területén megtalálható földtani, ökológiai és hidrogeológiai értékek felkutatásáról, feltárásáról.
A szombati program autóbuszos kirándulás volt,
melynek útvonalán a résztvevők megismerhették a
Cserhát és a Börzsöny történelmi, kulturális múltját
és turisztikai látványosságait.
A látnivalókat a körutazás idegenvezetői, Gubola
István elnök úr és Dr. Nyíri László főtitkár úr színesítették személyes élményeikkel. A napközben

gármesterei mutatták be.
Vasárnap délelőtt mindenki nagy érdeklődéssel
várta Duró Imrének, a Magyar Természetbarát
Szövetség igazgatójának előadását az MTSZ tagdíj-rendszerének tervezetéről, és a közeljövőben
bevezetni tervezett Természetbarát Kártya elképzeléseiről.
A rendezvény záróeseményeként átadásra került a vándorfokos, melynek átvevője ezúttal a Pest Megyei Természetbarát
Szövetség volt, így 2010-ben ők fogadják
majd az ötvenedik alkalommal megrendezésre kerülő találkozó résztvevőit.

Diákturisztikai találkozó a Bükk-hegységben
A Magyar Diáksport Szövetség megbízásából
2009. október 2-án immár harmadik alkalommal rendezte meg a B.-A.-Z. Megyei
Diáksport Tanács Diákturisztikai Talál-

kozóját a Bükk-hegységben. A növekvő
népszerűséget mutatja, hogy idén már 6 megye
(Bács-Kiskun,
Borsod-Abaúj-Zemplén,
Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, HajdúBihar, Nógrád) mintegy 770 gyermeke
vett részt a rendezvényen.
A diákturisztikai találkozók célja lehetőséget
biztosítani Borsod-Abaúj-Zemplén megye természeti és kulturális értékeinek megismertetésére, a
belföldi turizmus élénkítésére.
Reggel már fél kilenctől gyülekeztek az iskolai
csoportok a Kisvonat Majláti állomásán, ahol a Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola fúvós zenekara
alapozta meg a jó hangulatot. Több százan várták,
hogy felszállhassanak a szerelvények egyikére,
melyek a lehető legtöbb vagont húzták maguk
után. Az utazást követően megérkezetek a
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Északi tájakon/Szövetségi
tájakon/Szövetségi hírek
vonatok Garadnára. A gyerekek és kísérőik túrázva tették meg az utat Szentlélekig a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség túravezetői vezetésével. A Szentléleki Turistapark aztán számos
sportolási és szórakozási lehetőséget biztosított a
résztvevők számára. Ügyességi kerékpárpályán
hajthattak végig a gyerekek és az extrém sportok
közül kipróbálhatták a falmászását és az íjászatot
is. Az összeverbuválódott csapatoknak lehetősége
nyílt kispályás focira, számháborúra és kötélhúzásra is. A lovaglással is megismerkedhettek az érdeklődők, volt gombakiállítás, valamint Jampibohóc lufikat fújt a gyerekek számára. A sok program
között egy pár virslit is kaptak a résztvevők, amiből
erőt gyűjtve újból belevethették magukat a mozgásba.
Néhány órás turistaparki program után ismét gyalogtúra következett Garadnára, ahol már várta a
csapatokat a kisvonat. Néhányan Lillafüreden leszálltak, így a Bükk-hegység gyöngyszemének
szépségeit is megcsodálhatták mielőtt hazafelé
vették az irányt.

Az óriási létszámnak köszönhetően nagy
sikerként könyvelhető el az idei évi diákturisztikai találkozó is.
B.-A.-Z. Megyei Diáksport Tanács

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség ezúton is köszönetét fejezi ki a Diákturisztikai Találkozón
túravezetést vállaló sporttársaknak: a Diósgyőri Természetbarát Sport Klub részéről Balkányi Ferenc, Bojtos Gézáné, Fodor Gyula, Hegedűs István, Kerekesné Szűcs Katalin, ifj. Kovács Béla, Szűcs
József, Zsadányi József, a Görömbölyi Természetjáró Klubból Balogh Sándor, Jászkai Béla, Kaló
Tamás, Onofer Sándor, a Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület részéről Garadnay Sándor,
Kóti Lajosné, Pokó József, a Miskolci Vasutas Sport Clubból Lugosi Judit, a Vasutas Természetjárók Baráti Kör, Bánréve részéről Tóth Ferenc Attila, míg a Vasutas Természetjárók Bükki Egyesületétől Ruszkai Gábor.
Köszönjük munkájukat!

Északi Tájakon / Könyvajánlat
BORSOD–MISKOLCI TURISTASÁG TÖRTÉNETE (1891-1944)
E hónap végén várható a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség által megjelentetni
kívánt BORSOD–MISKOLCI TURISTASÁG TÖRTÉNETE (1891-1944) című könyv nyomdai
kiadása.
A kiadvány létrehozása olyan egyedülálló vállalkozás, amely kiterjedt
levéltári kutatásokon, dokumentumokon és leírásokon alapszik. Répászky
Ernő és Répászky Lipót közel 1200 oldalnyi kézirata 10 év kutatómunkájának termése, hiteles feldolgozása a gazdag hagyományokra
visszatekintő megyei turista mozgalomnak. A 260 oldalas művet eredeti
dokumentumok másolatai, az eseményekről készült fényképfelvételek
teszik gazdagabbá.
A könyv létrejöttéhez támogatást nyújtott a B.-A.-Z- Megyei Közgyűlés
Mecénás Alapjából, továbbá Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Idegenforgalmi Alapjából.
Tekintettel arra, hogy a szerzők dolgoznak az 1945-től napjainkig szóló dokumentum gyűjtemény kéziratán
is, joggal lehet feltételezni, hogy ezen kiadvány létrehozásával, az elődök tevékenységének felmutatásával
még többen válnak a természetjárást nemcsak gyakorló, hanem munkájukkal támogatni is képes turistákká.
A könyv megjelentetése ugyanakkor lehetőséget adna arra is, hogy a szövetség tagjai a könyv értékesítését
magukra vállalva, olyan bevételt generáljanak, amellyel távolabbi, a környezetünk építését és fejlesztését
szolgáló célkitűzéseinket is megvalósíthatjuk.
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tájakon/Kitüntetések
A természetjárás fejlesztéséért
Az
MTSZ
Természetjárás
kitüntetésében részesült :

fejlesztéséért

ezüst

fokozatú

Gáspár Erzsébet
a Diósgyőri Természetbarát Sport Klub tagja.
Mezőkövesden született 1929-ben. A DVTK tagjaként 1959-ben már
szervezett természetjáró. Hét év intenzív természetjárás után a
munkahelyi elfoglaltságok miatt egyénileg járja a környező hegyeket.
1987-ben csatlakozik újra szervezett társaihoz és gőzerővel
tevékenykedik a mai napig is a természetjárás érdekében. 1988 óta
bronzjelvényes túravezető, 1991-től aranyjelvényes túrázó. 1992-ben teljesítette az Országos Kék Túrát.
1992-93-ban vezetőségi tag szakosztályában, 1995-től a B.-A.-Z. megyei Természetjáró Szövetség Ellenőrző bizottságának tagja. 1998-tól a DTSK Számvizsgáló bizottságának az elnöke, majd 2005-től az elnökség
tagja, gazdasági vezető. Munkáját több elismeréssel is díjazták, így 2002-ben Megyei emlékplakettel tüntették ki és szintén 2002-ben „A Természetjárás fejlesztéséért MTSZ bronz jelvény” kitüntetését vehette át.
Nagy szakmai tapasztalattal rendelkezik, rendkívül dinamikus nagy munkabírású, segítő készsége példamutató. Hosszú évek óta minden, a szakosztály által rendezett bel és külföldi túrák állandó szervezője, résztvevője.1992-től a magyarsággal összefüggő táj és kultúrtörténeti értékek megismertetésével kapcsolatban a
következő helyekre szervezett túrákat: Székelyföld, Hargita, Gyergyói havasok, Szász föld, Fogarasi havasok, Brassó környéke, Al-Duna, Karán szoros, Vaskapu, Zsil völgye, Észak-Erdély, Bukovina, Krakkó, és
még számos, szinte felsorolhatatlan belföldi táj. Szervezi a munkatúrákat, útjelzés festéseket, utak karbantartását, tisztítását. Garadnán, a pihenőben szintén nagyon sokat dolgozik. Áldozatkész munkája nélkülözhetetlen. Kitüntetése alkalmából kívánunk neki sok-sok erőt és egészséget!
Összeállította: Lukács Gyuláné és Sütő Menyhért

Az év sportolója
Az Év Sportolója kitüntetésben részesült :

Farkas András
A Vasutas Természetjáró Barát Kör természetjárója.
Farkas András alapító tagja a VTBK-nak, 1998 óta szervezett természetjáró.
Egyesületének életében meghatározó szerepe van, elnökségi tag.
Szerkesztője az évente megjelenő 80 oldalas egyesületi programfüzetnek.
Többnapos túráihoz útvonalleírást, külön kalauzt készít igényes kivitelben. Az
MTSZ tagja, érdemes minősítéssel rendelkezik, rövid időn belül a kiváló
minősítést is megszerzi. Tagja a Vasutas Természetjáró Szövetségnek, minden évben ott is minősít magát.
Több bronz, ezüst és arany minősítéssel rendelkezik.Ezüstjelvényes gyalogos és kerékpáros túravezető.
Évente 10-20 túrát szervez, vezet. Kitalálója és szervezője, valamint vezetője volt 2006 során az El Camino
túrának, egy 39 napos spanyolországi zarándokútnak, melynek során 931 km-t tett meg túratársaival gyalog.
Az országos Kék Túrának egy rövidebb 80-90 km-es szakasza hiányzik csak. Három szakágban tevékenykedik, aktív gyalogos túrázó, vízi túrázó és kerékpáros turista is. Jelentős számban vezet több napos túrákat.
Minden évben résztvevője, vagy vezetője a „nagy kerékpáros túráknak”. 2003-ban 10 túrát vezetett, közöttük
5 alkalommal 2-3 napos vízi túrát. 2004-ben 12 alkalommal vezetett túrát, de résztvevőként 30 túrán volt jelen. Ö szervezte-vezette a 10 napos dunántúli kerékpáros túrát. 2005-ben 15 általa vezetett túra volt egyesületében, ugyanakkor 35 túrán 65 túranappal vett részt. Ö szervezte-vezette a Vasutas Természetjárók Szövetségének telkibányai Országos Találkozójának táborában a „nagy túrákat”. (Három túranapon 105 km,
3400 m szintemelkedéssel.) Ebben az évben két vízi túrát is vezetett. A 2006-os év kiemelkedő volt számára. Megszervezte és végigvezette a hat fős túracsapatot az El Camino zarándokúton. De ebben az évben 11
túrát vezetett, 26 túrán vett részt 82 túranappal. 2007-ben 23 túrán 36 túranappal, 2008-ban pedig 23 túrán
46 túranappal vett részt. Ő vezette ezúttal az év nagy 11 napos kerékpártúráját, amikor is a magyarországi
nagy tavakat kerekezték a résztvevők körbe.Több mint tíz éves szervezett és nagyon aktív természetjáró
múltja, valamint leírt túrateljesítményei alapján méltón válhatott az Év sportolójává.
Összeállította: Tóth Ferenc Attila
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Emlékezés
Október 23-án van az 1956-os forradalom évfordulója. Kevesen tudják, hogy a forradalom áldozatai között egy miskolci természetjáró is volt.

József Attila : A Dunánál
/részlet/

Oláh Miklósnak hívták .

Anyám kún volt, az apám félig székely,
félig román, vagy tán egészen az.
Anyám szájából édes volt az étel,
apám szájából szép volt az igaz.
Mikor mozdulok, ők ölelik egymást.
Elszomorodom néha emiatt ez az elmúlás. Ebből vagyok. "Meglásd,
ha majd nem leszünk!..." - megszólítanak.

1935. június 1-én született Miskolcon. Gimnáziumi érettségi vizsgája után rövid ideig az erdészetnél , majd a MÁV-nál dolgozott, ahol raktárosi munkakört töltött be.
Aktív sportoló volt: ejtőernyőzött, az MVSC természetjáró Szakosztályánál túrázott és barlangkutatással is foglalkozott. Túratársai közül
márcsak kevesen élnek : Pásztor Istvánné (Vilma) , a Karczag házaspár, és Edelényi Csaba.
Túráinkon Csaba gyakran felidézi a Diklinccsel (
így becézték) megtett túrákat, tájékozódási versenyeket, barlangi élményeket. Szinte nincs a
Bükknek olyan pontja, ahol ne jutna eszébe valamilyen barátjához kötődő régi történet.
Az 1956-os eseményekben mint agilis fiatal vett
részt, ott volt a vasutas dolgozók megmozdulásainak és sztrájkjának szervezésében.
A novemberi megtorlások elől a Bükkben, a
szentléleki menedékházban keresett és talált
menedéket .Ártatlanságuk tudatában február elején visszatértetek Miskolcra.

Megszólítanak, mert ők én vagyok már;
gyenge létemre így vagyok erős,
ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál,
mert az őssejtig vagyok minden ős az Ős vagyok, mely sokasodni foszlik:
apám- s anyámmá válok boldogon,
s apám, anyám maga is ketté oszlik
s én lelkes Eggyé így szaporodom!

Oláh Miklóst 1957 tavaszán tartóztatták le
több társával együtt , a
Tiszai
pu.
és
a
járműjavító dolgozóinak
tavasz sztrájkja szervezése és agitációja
közben.
Ügyét gyorsított eljárásban tárgyalták , és
1957. április 11-én
kivégezték.
Bár
a
kegyelmi határozat már
megérkezett a fogházba.
Búcsúlevelében ezt írta
: A Bálványon a kilátóban a felső emeleten
be van írva a nevem,
néha nézzétek meg és
gondoljatok
rám. A
természetet ne hanyagoljátok el , járjátok tovább és gondoljatok az
Istenre és néha rám is.
Azt hiszem megértő
barát voltam … Diklincs

A világ vagyok - minden, ami volt, van:
a sok nemzedék, mely egymásra tör.
A honfoglalók győznek velem holtan
s a meghódoltak kínja meggyötör.
Árpád és Zalán, Werbőczi és Dózsa török, tatár, tót, román kavarog
e szívben, mely e múltnak már adósa
szelíd jövővel - mai magyarok!
... Én dolgozni akarok. Elegendő
harc, hogy a múltat be kell vallani.
A Dunának, mely múlt, jelen s jövendő,
egymást ölelik lágy hullámai.
A harcot, amelyet őseink vívtak,
békévé oldja az emlékezés
s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés.
/1936. június./

Még nem volt 22 éves.
Sírja Miskolcon, az avasi temetőben, a templom
déli oldalához közel található
Miskolci Vasutas Természetjáró Club
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Ahol északról süt a nap
PÉNTEKI TÚRA A KÉK-HEGYSÉGBEN
A Tour de ÉMOP Garadnáról induló hosszú távjának teljesítése után két hét múlva a Kékhegységben túráztam.
Mivel aznap éppen péntek volt – a diósgyőriek ötlete nyomán – pénteki túrának neveztem el aznapi
kirándulásomat.
Persze nem e túra kedvéért utaztam ilyen messzire: a Tájfutó Mesterek Világbajnokságát (World
Masters Orienteering Championships) rendezték
Sydneyben a World Masters Games keretén belül.
Nem kevesebb, mint 45 ezer sportoló érkezett a világ minden tájáról és 28 sportágban vetélkedtek. A
természetjárás nem szerepelt közöttük, de ez nem
akadályozhatott meg abban, hogy kedvenc kiegészítő sportágamnak hódoljak. Mivel az általam ismert és tisztelt borsodi túratársak közül többen is
kinyilvánították, mennyire lenézik a tájfutást és
űzőiket, ezért azzal nem is akarok untatni senkit.
Csak érintőlegesen teszek róla említést, ahol az
elkerülhetetlen. Mert mire is menne egy vérbeli
megyénkbeli természetjáró például azzal az információval, hogy a tájfutó sprint távú döntőt a Sydney Olimpic Parkban futottuk?

Nem tudni, mit csinálnak az ausztrálok, de itt a vonatok egyáltalán nem kattognak. Olyan zajtalanul
suhannak a szerelvények, mintha gumikerekeken
gördülnének. A szénnel teli tehervonatokat meg 45 hatalmas dízelmozdony vontatja. Na ja, fel kell
kapaszkodniuk a Kékes magassáig! Sydneyből
Katoombába villamosított, emeletes IC-k járnak.
Gordiuszi megoldása van rajtuk a menetiránnyal
szemben vagy háttal való űlésnek: a háttámlák
egyetlen mozdulattal megfordíthatók, így a legkacifántosabb igények is teljesülhetnek.

Meglepetések

Fogyatkozó állatvilág

A világhíres Kék-hegység viszont sokakat érdekelhet és számos meglepetéssel szolgált. Aki például
itt a Napra hagyatkozna tájoló helyett, akadhat
gondja, hiszen az itt északról süt! De a nálunk
használatos tájolók is nyugodtan otthon hagyhatók. Ide speciális, déli tájoló kell, bár a térképeken
itt is az Észak a fő irány, s az irányvonalak a mágneses észak felé mutatnak.
Az erdő gyér árnyékot ad. Az uralkodó fafaja, az
eukaliptusz,
keskeny, hosszúkás leveleit igyekszik élével fordítani a Nap felé, minél több nedvességet megőrizve. Az erdő talaja is buktatósabb, nem annyira
avar, hanem inkább a szalagszerű darabokban leváló kéreg borítja.
Ezer méter körüli magasságban kései tavasz fogadott, virágzott az orgona. Az éjszakák hidegek,
a nappalok szeszélyesek, de igen gyakran hűsek
voltak. Az egyik rajtban 9 Celsius fokot mutatott a
hőmérő. A metszően hideg, olykor viharos szél miatt az evezősversenyek egy része is elmaradt,
mert még a mentőhajó is felborult.
Túra közben én is hol öltöztem, hol vetkőztem. A
HUNGARY feliratú sapkámat is leginkább a kezemben szorongattam, mert ha lekapja az orkán,
örökre valamelyik kanyon mélyén reked.
Kiindulópontnak a vidék központját, Katoombát választottam, ahová közel egy órás vonatozás után
érkeztem meg a tájfutó versenyközpontnak otthont
adó Lithgow városkából.

Mikor leszálltam fél kilenckor, kihalt volt minden.
(Arrafelé úgy látszik nem divat a magyar túrázók
szokása: ha esik, ha fúj, télen-nyáron találkozó 8
órakor.) Csak a megtermett, színpompás papagájok rikácsolása verte fel a csendet. Hét éve ugyanitt a kabócák fülrepesztő hangja valóságos fizikai
fájdalmat okozott, most azonban nem hallottam
egyet sem.
Egyébként is mintha megritkult volna az állatvilág.
Akkor a kenguruknak versenyközben is utat kellett
engednünk, mert ki nem tértek volna a futók elől.
Most meg csak a döntő rajtjába ugrált be egy. Rá
is kiáltottam: „Startnumber no!?” Erre elment, körülöttem meg kitört a nevetés. Még a rendezők is azt
gondolhatták, legalább humora van ennek a csóró
magyarnak.
Elütött kenguru viszont akadt az autóutak mentén.
Coala macit viszont legfeljebb a híres Taronga
Zooban láthattam volna, de most belépőre nem futotta, csak áthajóztam a főbejáratig. A tömegközlekedés ára ugyanis benne volt a közel 300 ausztrál
dolláros nevezési díjban. Az ausztrálok állatokkal
kapcsolatos magatartását mutatja az is, mikor az
egyik célba vezető szalagozás mentén egy rókalyukszerű üreg mellett haladtunk el. Élénk felirat virított mellette: „Vigyázat! Itt egy wombat lakik. Maradj csendben, mert éppen alszik!” Elevenen ezért
nem is sikerült megpillantani, de emut sem.
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Kígyót viszont, amiből úgy tartják rengeteg van
Ausztráliában, magam is fényképeztem. Az Oz, a
csodák csodája filmben lévőhöz hasonló, forgalmas sárga járdától pár centire sütkérezett.

Egy magyar túratársam 2002-ben például a gyönyörködés helyett a bazárban turkált, mert természetesen a pénzköltésre is adnak módot. Én viszont napestig itt ragadtam volna, ha nem áll előttem még vagy 6 órás gyalogút.
Először a vízesés derekáig ereszkedtem alá és
egy napsütötte, szélvédett sziklán a tarisznyából
megreggeliztem.
A hátizsákomat „WORLD MASTERS GAMES
SYDNEY 2009” feliraton kívül az igen találó: „FIT
FUN AND FOREVER YOUNG” szlogen is díszítette. Ezt még én is könnyedén lefordítom: „Fitten élvezd az életet és örökké fiatal maradsz”.

De ha már az előbb a szalagozást említettem, a
mifelénk szokásos turistajelzéseket itt senki ne keressen. Csak útirányjelző névtáblák vannak, de eltévedni nehezen lehet. Nem is igen van más út,
csak a „jelzett”, mint a Tátrában. Ám mert a homokkő sziklatornyok irdatlan mélységek felett tornyosulnak, az ösvényt is gyakran „tűzoltólétra” jelenti. A Petőfi-kilátó felső szintjére vezetőhöz hasonló meredekségű, csak legalább százszor hoszszabb.

A Három Nővér esete

A Scenic World, a világ csodája

Reggeli után tovább ereszkedtem a vízesés aljáig,
majd újból visszakapaszkodtam a plató peremére.
Innen (is) fotóztam le a vidék jelképét, a „Három
nővér” névre keresztelt homokkő sziklatornyokat. A
hölgyek életnagyságú meztelen szobra a Scenic
World főbejáratánál láthatóak, a róluk szóló legendák egyike pedig imígyen hangzik:

Katoombát átszelve legelőször a plató peremére
épült Scenic Worldot kerestem fel. Lélegzetelállító
panoráma nyílik innen! Három különleges közlekedési eszköz is szolgálja a turistákat – ha megfizetik. Én csak lefényképeztem őket. A siklószerű
Railway és a lanovkaszerű Cableway pillanatok
alatt szédítő mélységbe, a széles völgytalp esőerdejébe visz. A Skyway leginkább szintén lanovkára
emlékeztető kabinja viszont gyakorkatilag vízszintesen, az előbbiekre kb. derékszögű irányban keresztezi a mélységet és a gyengébb idegzetűekre
a frászt hozva úgy középtájon, szemben a
Katoomba-vízeséssel meg is áll. Hatszáz méternél
lejjebb nemigen lehet esni róla.

Réges-régen a bennszülött Gundungurra törzsben
itt a Jamison-völgy táján élt három gyönyörű leánytestvér, Meehni, Wimlah és Gunnedoo. Az történt,
ami történni szokott, beleszerettek a Dharruk törzs
3 fivérébe. De az akkori törvények szerint házasság a törzsek között nem köttethetett. A legények
azonban bátor harcosok voltak és erőszakkal akarták elrabolni a nővéreket. Az elkövetkezendő háborúskodást megakadályozandó a törzs sámánja
ezért a 3 nővért sziklává változtatta, de később
szerette volna újra nővé varázsolni őket. De milyen
az élet! A sámán időközben meghalt és senki nem
tudta levenni az átkot a leányokról. Így szegények
azóta is ott állnak őrt a völgy felett.

Órákig lehetne csodálni innen a távolban valóban
kékben játszó tájat, de van, akit ez sem fog meg.

A következő rácsodálkozás az Echo-pontnál ütütt
rajtam. Ez az információs központ, 270 fokos körpanorámával. Ha el tud valaki képzelni hihetetlenül
szépet, hát ez az. Leírni nem lehet, ezt látni kell.
Általában mindig többen vannak itt, mint a magyar
parlamentben (kellene). Megáll ott a buszturistákat
körbeszállító Blue Mountains Exploer Bus is.
Nagyon nehezemre esett innen is továbbállni. Ám
menni kellett, hiszen szószerint előttem tornyosult
a feladat, amit végül is teljesítettem. Megmásztam
a Három Nővért. Sorban, egymás után. Elég fárasztó ez már az én koromban. Nem is adták egykönnyen magukat, küzdeni volt muszáj értük. De
megérte.
Mindenesetre rendesen kimerültem. Ezért azután
amint rábukkantam egy páratlan panorámát nyújtó
helyre, letelepedtem és hozzáfogtam megírni ezt a
cikket.
Kovács Attila
Zöld Sportok Clubja, Miskolc
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Kárpátalján
2009. szeptember 3-6. között az ózdi /OMI/ Természetbarátok Körével Kárpátalján jártunk egy buszos
Nosztalgia túrán. Ungvár, Munkács, a Vereckei-hágó,Beregszász a fő állomások. Szept. 6-án hazafelé jövet Beregszász előtt betértünk Csetfalvára.
Csetfalváról tudni kell, hogy a Tisza jobb partján terül el, és ebből kifolyólag sok baj érte, hiszen a Tisza
többször is elárasztotta . A falu lakossága 754 főt számlál és ebből 731 fő magyar. A lakosság zöme református, a többi római-és görögkatolikus. Két nevezetessége szinte csábítja a turistákat.
Az egyik a műemlék
A gótikus református templom

A református templom harangtornya

1351-ből. Eredeti kőkeretes ablakokkal, kazettás fa mennyezettel és az előtte álló 34 m. magas
fa harangtoronnyal. A galériás,
négy fiatornyos, tűhegyes torony
már messziről látszik. a toronyban egyetlen vasszeg sincs. A
környék fás építkezésének legremekebb példája. Megjegyzem,
hogy Móricz Zsigmond sokszor
járt itt néprajz gyűjtést végezni.
Úgy jött ide, mint aki haza jön.
Hiszen édesanyja itt született a
helyi református . lelkész lányaként.

Öntöttvas műemléktábla a református
templom bejárat mellett

A másik építészeti ritkaság a
Közös római- és görögkatolikus templom,

ami 2001ben készült el Szergej Rubis és Anatólij
Geraszimjuk tervei alapján, mondhatjuk, hogy
Makovecz-stilusban. Sajnos egyikbe sem mentünk
be, mert istentisztelet, illetve mise idején jártunk
ott..

A MELLÉKELT KÉPEK BIZONYSÁG ARRÓL,
HOGY ÉRDEMES LETÉRNI A FŐÚTRÓL ILYEN
RITKASÁGOKAT MEGTEKINTENI.
Falukép a templommal

MOLNÁR MIHÁLY

Csetfalva : A fennmaradt népi hagyományok szerint nevét Árpád vezér egyik hű alattvalójától, a település alapítójáról Csete nevű földesúrról kapta.Csetfalva nevét az oklevelek az 1400-as években említették
először.Első ismert birtokosai a Szécsi család tagjai voltak.1418-ban Széchy Pál és Jakab fia György birtoka
volt, akik Zsigmond királytól kapták királyi adományként.1498-ban a Tarczy család tagjai kaptak itt részbirtokot.1513-ban Lónyay Albert és neje vásárolta meg örök áron Tarczy János özvegyétől Sárától.1567 évi adóösszeíráskor a faluban 11 lakott és 12 puszta telket írtak össze, ahonnan a tatárok még azon a télen hurcolták el a lakosokat.1573-ban beregszói Hagymássy Kristóf a huszti vár kapitánya tiltakozott Balassi
András (Balassi Bálint költő nagybátyja) ellen, Csetfalva, Som, Makovice és Zápszony vár elfoglalása miatt.1600-ban a település birtokosai voltak: Rákóczi Zsigmond, Lónyay István, Réthey Péter, Mikolay István,
Anarcsi Péter, Báthory István és Melith Pál.Az 1800-as évek utolsó éveiben a falu birtokosai voltak: Abonyi,
Buday, Csató, Lónyay, Pogány családok.
( Forrás : Wikipédia
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Szlovákia
Kaluža üdülőházai között cammogtunk fel a
Vinnai-tóhoz (Vinianske jazero). A tó kellemes helyen terül el, partján szálloda található és Vinna
(Vinné) felől autóút, mi több buszjárat visz fel. A
tavat körbejártuk és folytattuk az utunkat a sárgán
a várhoz. Útközben rengeteg érett és finom szedret szemezgettünk. A vár jelentősen kimagaslik a
tájból, mivel a tó vízszintje alig 100 m fölött van, a
vár pedig 325 m magasan. A vár Árpád-kori, az
ungi ispánsághoz tartozott. Komoly falmaradványai
vannak, boltívek, és a nagyszerű panoráma déli
irányba. Lementünk Vinnára - sajnos a térképen
meglévő út a valóságban nem volt meg – és beültünk egy frissítőre. A szomszéd asztalnál szórakozott két izomagyú ember, akik szemmel láthatóan
nem kedveltek minket. Szerencsére ez nem jellemző, sokat járok át, de eddig még nem tapasztaltam. Megittuk a sörünket és mentünk tovább. Átkeltünk a Senderov nevű kis emelkedésen és az
előző nap kinézett vendéglőnél, a szállásunktól pár
száz méterre kötöttünk ki. És be is mentünk, mert
hát milyen az, hogy már két napja itt vagyunk és
még nem ettünk brindzové haluskit… Megettük
hazamentünk, akkorra meg is jött a kiadós, erős
széllel kísért zápor. Éjszaka fújt és esett, de reggel
tiszta kék égbolt várt minket, mi pedig a hűs, de
kellemes időben nyeregbe szálltunk. Végigmentünk a tó északi partján és a végén Remetevas-

Egy kevésbé ismert helyen…
Régóta nézegettem a térképen a Sirava-tavat.
Egyszer el kéne ide menni – gondoltam. Aztán tavaly betettünk a programfüzetbe egy kellemes kerékpáros-gyalogos túrát, amit augusztus utolsó
napjaiban el is „követtünk”.
Tényleg kellemes túra volt, ajánlom másoknak is!
Kerékpárral indultunk Sátoraljaújhely vasútállomásáról északnak Tőketerebes (Trebišov) felé. A
bringám kereke leeresztett a vonaton – defekt
gyanús volt - és bizony szerelni is kellett egyet. Na,
jól kezdődik – gondoltam. A nap erősen sütött, a
szél pedig természetesen szembe fújt. Pénteki nap
lévén erősebb forgalmú volt az út és a szélén sem
volt a Szlovákiában megszokott széles leállósáv.
Tekertünk észak felé, balról kissé távolodva, de kísértek még egy darabig a Zempléni hegyek. Rövid
idő után, Csörgőt (Čerhov) elhagyva a Zempléniszigethegység északi nyúlványain kapaszkodtunk
fölfelé. Nem túl hosszú emelkedő után kellemesen
gurultunk és hamarosan Tőketerebesre (Trebišov)
érkeztünk. Megnéztük az Andrássy-kastélyt és a
kis csipkézett mauzóleumot a park mélyén, majd
tekertünk északkelet felé. Egy újabb 25 km-es
szakaszt
lenyomva
feltűntek
Nagymihály
(Michalovce) épületei. Félúton átkeltünk az
Ondaván, a városban pedig Laborcon. A városnak
alig van látnivalója, de a sétálóutcája kellemes,
elegáns. Ahogy a városból kiértünk az út négysávossá bővült és remekül lehetett rajta haladni. Balra egy hegytetőn feltűntek Vinna várának (Vininské
hrad) romjai is. És szinte ezzel egy időben jobbra
megcsillant a Sirava (Zemplínska Širava) víztükre
is. Sirava – magyarul Széles-tó. Szlovákia második
2
legnagyobb mesterséges tava, 33 km kiterjedésű.
Vízi sportközpont, északi oldalán pedig üdülőtelepek sorjáznak. Bámészkodva tekertünk, lassítottunk is, éreztük, hogy a napi adagból már nem sok
van hátra. Az interneten kinézett kemping is nyitva,
a recepciós pedig kellően laza volt a Kamenec nevű településrészen. Zsebre vágta az eurókat és
adott egy négyszemélyes faházat hármunknak.
Azért is szeretek Szlovákiában túrázni, mert ott lehet találkozni még a „csehszlovák feeling-gel”.
Még vannak a közelmúltból maradt lepukkant faházak – a miénk is ilyen volt – kocsmák, vendéglők, és amolyan nosztalgikus érzéseket váltanak ki.
A pár koronás sörök és borovicskák emléke bukkan föl. Szerencsére a hangulaton kívül az is előnye ezeknek a helyeknek, hogy megfizethetőek.
Az első nap alig tekertünk (szűk 70km-t és a szint
is elhanyagolható volt, 270m) de valahogy fáradtan
vettük birtokba a házunkat. Mi több egy jót szunyókáltunk. Hiába, a bevackolás előtt egy fentebb
említett stílusú helyen beebédeltünk. Ez meg is tette a hatását.Este a szakadozott ágynemű ellenére
is jót aludtunk.
Másnapra gyalognapot terveztünk. Nem keltünk
korán, ráérősen indultunk. Egy zöld jelzésen

gyár (Remetské Hámre) felé fordultunk. Feltekertünk a Tengerszem-tóhoz (Velké Morskie Oko),
ami már 600 m-en van. A Vihorlát hegység vulkanikus eredetű, és a Tengerszem is egy kalderában
van. A hegység legmagasabb pontja a Vihorlátcsúcs 1075 m-es. Turistaút nem vezet rá, de a tóparton haladva sok helyről látható asztal alakú
paltója-csúcsa.A bringákat a parkolóban hagytuk,
és gyalog – a tavat félig megkerülve – felkapaszkodtunk 1005 m-re, a Szinnai-kőhöz (Sinianské
kamen).A Szinnai-kőhöz egy másfél órás, nem túl
megerőltető túra után értünk fel. Tiszta idő és szép
panoráma várt minket. Leláttunk a hegység északi
oldalán húzódó völgybe, a Ciróka folyócska völgyébe. Távolabb északon a Beszkidek vonulatait
láthattuk, délfelé pedig a Tengerszem-tó csillogott.
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is érkeztünk Sátoraljaújhelybe, és ott vonatra szálltunk.
Ajánlom ezt a túrát azoknak, akik a kényelmesebb
tempót kedvelik. Ha egyik nap nincs kedvük gyalogolni, kerekezni, maradhatnak a kempingben, ami
a vízparttól csak 50 m-re van és egy kis medence
is van. A kemping főutcája vagy 800 m hosszú, a
vendéglők, a kis ajándékboltok egymást érik. A
megszállott bringások a mi második napi túránkat
egy átlag bringával is megtehetik. Akkor tehát? Jövő nyáron egy kis Kelet-Szlovákia?

Lefelé egy kis kerülőt tettünk a Kis Tengerszemtóhoz, majd a parkolóban újra bicajra ültünk. Mivel
idefelé végig, mind a 25 km emelkedett, most nagyon jól esett, hogy működik a gravitáció. A szél
már nem volt ilyen kegyes, ami reggel szembefújt,
most délutánra megfordult és ismét szembefújt.
Remetevasgyárban, még idefelé kinéztünk egy
remek helyet (nagyon olcsó, enni is lehetett és a
főnök beszélt németül is) Úgyhogy pacalleves és
Zempléni tál volt a menü a hozzá illő italokkal. Néhány idősebb helyi ember szóba állt velünk, rendelt nekünk egy kört – mi meg nekik - és meg is
beszéltünk, hogy nekünk egymással semmi bajunk…
Negyedik, utolsó napunkon, még mindig távolodtunk és szinte az ukrán határig kerekeztünk.
Szobránc (Sobránc) városkát érintettük, majd kis
falvakon, most már déli irányba fordulva, az Ung
folyót keresztezve Nagykaposra (Veľké Kapušany)
érkeztünk. Úgy döntöttünk nem megyünk ki
Dubóruszkára (Ruská) – Dobó István egri várkapitány nyughelye van ott - inkább sietünk hazafelé.
Királyhelmec (Královský Chelmec) előtt kereszteztük a Latorcát, Bodrogszerdahely (Streda nad Bodrogom) után pedig immár a Bodrogot. Az összes
eddig folyón és patakon, amin átkeltünk, mind egy
irányba, Zemplén (Zemplín) felé igyekezett, hogy
ott egyesülve, immár Bodrog néven folytassa útját.
Nekünk már csak rövidke utunk volt hátra és meg

Összeállította: Tóth Ferenc Attila (VTBK Bánréve)

Határok nélkül határokon át
felkészült idegenvezetők hívták fel a figyelmet.
Csapongva néhány kevésbé ismert nevezetesség
a látottakból: az ország 200 évnél idősebb akácfája, Extramos - hegy attrakciói, megmaradt felvidéki
utcaképek, tornai megyeháza, Keglevics kastély,
Szádelői - völgy szirtjei, Andrássy mauzóleum,
helyrehozott kastélyparkok különleges fafajtái pl.:
tulipánfa, Gömbaszög és Szilice barlangja, a
pelsőci Bebek - kápolna.
A kirándulást és az egy éven át zajló közös események sorát, a régebbi eredetű kapcsolatok jövőbeli elmélyítését, a Nemzeti Civil Alaptól (NCA) a
szlovák testvér szervezettel közösen elnyert pályázati támogatás segíti.

Jó hangulatú, tartalmas kirándulást szervezett a
Szendrői Természetjáró Szakosztály szeptember
első hétvégéjén Szendrő-Tornanádaska-TornaKrasznahorka-Betlér-Rozsnyó-Pelsőc-AggtelekSzendrő útvonalon. Itthon és a Szlovák Köztársaság területén lévő gazdag növényi és állatvilággal,
a táj történelmi és kultúrtörténeti értékeivel, valamint az itt élő emberekkel ismerkedtek a résztvevők.
Minden említett és érintett településen úton - útfélen akadt megismerésre érdemes látnivaló, melyre
11.

Északi tája
tájakon/Teljesítménytúrák
kon/Teljesítménytúrák
BOR és TÚRA és ÉLMÉNYEK
MI KELL EGY JÓ RENDEZVÉNYHEZ? A KÉPLET ADOTT. EGY LÁTVÁNYOS TEREP, EGY JÓ ÖTLET
ÉS EGY LELKES TÁRSASÁG, AKI MINDEZT MEGVALÓSÍTJA. NOS, AZ MVSC ÁLTAL RENDEZETT
TOKAJI TELJESÍTMÉNYTÚRÁN MINDEZ ADOTT VOLT.
Én fiatal túratársaimra való tekintettel a 25 km-es arany középúton jártam végig a túraútvonalat, és állítom, jó választás volt.
A túra nem egy szokványos, „túrázzunk egyet, addig se
vagyunk otthon” esemény volt, hanem jó vonalvezetésű, sok
látnivalót rejtegető útvonal.
Jó választás volt már maga a rajt-cél is, mert a kollégium
kellemes, hangulatos környezetet, kulturált keretet adott az
egésznek. A város főútjain való átvezetés alkalmat adott
számos érdekes és tanulságos látnivaló felkeresésének. Mert a
Gimnázium melletti irodalmi emlékpark, a módos gazda
portája, a barokk Rákóczi-Dessewffy-kúria mellett elhaladva
jutottunk fel a Finánc dombra. Valamikor innen figyelték a
fináncok a boros szekerek és a sószállító tutajok mozgását.
Most innen letekintve Tokaj egyik ékessége a Bodrog-Tisza összefolyása és az Erzsébet-királyné hídja felejthetetlen tájképe tárult szemünk elé. Ezután is számos érdekesség mellett haladtunk el. Az Óvár, a Posta
falán lévő Rákóczi dombormű, a régi Rum és Likőrgyár falán egy másik dombormű a Himnusz egy részletével, a Tokaj régi nevét őrző Hímesudvar, mind sok élményt ad.
A várost stílusosan a temetőnél búcsúztatjuk és máris a löszfalba vágott
meredek mélyúton emelkedünk föl-föl. A tanösvény táblái sok érdekes
információval gazdagítják fáradó szellemünket. De az elején ott volt a
bíztatás, FELTÁMADUNK. Oldalazzuk a hegyet, csak egy gyors pillantás a
sípálya fölött magasodó adótoronyra, mert ide még visszajövünk. Aztán
előbb tölgyes, majd a változatosság kedvéért akácos lombjai közt haladva
érkezünk a tarcali szőlőkhöz. Itt újabb tájkép, a Taktaköz párás panorámája
fogad. Könnyedén ereszkedünk a volt andezit-bánya katlanja fölé. A
panoráma itt is élménydús. A löszfal gyurgyalag- és partifecske odúi, a
túlparti aszús üveg sziluettje és a közelgő őszi színesedő lombozata
pompás összhangban van a szürke kőfalakkal és az alant elterülő Tarcal
tarka házaival. A település is dúskál a látnivalókban, csak győzzük
észrevenni. A régi zsidótemető a különleges temetkezési módjával, a
boszorkányüldöző Könyves Kálmán királyunkat idéző templomdomb, az
Andrássy-kúria, a volt zsinagóga és még számtalan érdekesség.
Az ellenőrző ponton kedves figyelmesség a lányok friss pogácsája és irány stílusosan a Furmint utca. Máris emelkedünk
vissza a szőlők közé. Ám előbb végig haladunk a magas löszfalak közt haladó úton, mely a kilógó fagyökerekkel külön élményszámba megy. Aztán ismét nyílik a panoráma, a távolban
a Teréz-kápolna fehérlik, arrébb az erdőbényei dombok tarkállanak és rajtuk túl a Zemplén sötétlik. A másik irányba a most
oly távolinak tűnő Nagy-Kopasz, a szüntelenül iránymutató, hívogató tornyával. Új erőre kapunk az édes fürtöktől terhes szőlősorok látványától és mi tagadás, néhány lopva megkóstolt
szőlőszemtől. Mert most jön egy újabb emelkedő. Előbb a műút
egy szakasza, majd az erdőn kell átvágnunk, s talán az utolsó nagyobb kihívás a szívet megdobogtató sípálya leküzdése.
A tetőn az alföldi panoráma és a túra ötletadója fogad, aki lelkesen már a jövő évi lehetőségeket tervezgeti.
Már csak le kell menni a hegyről. Ez nem okozhat gondot, hisz erről - az egész túraútvonalon végig - a rendezők által példásan felfrissített túrajelzések gondoskodnak. A zöld jelzés ismét a tanösvényre kalauzol, ismét más látnivalók következnek. Régi bányaudvarok, rakott kőhíd, kőlépcső, vad természet. Majd kinyílik a
völgy és gondozott szőlők következnek és máris a sejtelmes elnevezésű Szerelmi-dűlő pincéi előtt haladunk.
A túloldalon az állomás, Baross Gábor vasminiszter domborművével, és a világkiállítás díjazott 424-es mozdonyával. Kissé arrébb stílusosan Bacchus szobra, majd a sarkon a Mária Terézia korabeli delizsánc épülete, arrébb az Alkotóház udvarán Turc-úr tölgyfaszobra és a végén Veress Gyula Alpár erdélyi szobrász tanulságos Széchenyi szoborkompozíciója látható. Én legalábbis ezeket láttam.
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kon/Teljesítménytúrák
A célban kedves fogadtatás, gazdag vendéglátás a szokásos
hagymás-zsíros-delikátos deszkán túl házi lekvár és pogácsák
és a nagy meglepetés, egy-egy pohár bor. Szamorodni-FurmintHárslevelű. Mindenkinek abból a fajtából, ami a túratáv alapján
megilleti őt. Kedves ötlet.
Tehát mi kell egy jó rendezvényhez? Mindaz, amit fentebb leírtam, láttam, átéltem. S ezeken túl, amit még kaptam - kedves
szavak, baráti kézfogások, jó hangulat, igazi turista élmények.
Köszönöm MVSC-s túratársak
Garadnay Sándor

V. Szendrő körül gyalogszerrel

Főforrások teljesítménytúra
Csodaszép őszi idő fogadta a miskolci Állatkert főbejáratánál szeptember utolsó vasárnapján a Főforrások tájékozódási teljesítménytúra résztvevőit.
Gyomaendrőd, Orosháza, Nagykálló, Kemecse,
Hatvan, Budapest, Tiszaújváros, Miskolc, Debrecen, Hajdúnánás, Érd, Nagykanizsa, és Eger képviselői választották a Zöld Sportok Clubja „A RÉGIÓ TÁJÉKOZÓDÁSI TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓJA” címért kiírt sorozatának idei ötödik fordulóját.
A hosszabb 30 km-es táv az Andó-kutat, Köpüsforrást, Hárs-kutat és a Felső-forrást érintette. Ezt
14 gyalogoson kívül 5 hegyikerékpáros is teljesítette, s mindannyian szintidőn belül. Gyalog a legrövidebb idő alatt a tiszaújvárosi duó, Juhászné Heléna és Nagy Lajos ért célba 5 órán belül. A férfi
második helyezett, az idén már 4 ZSC teljesítménytúrát leküzdő miskolci Czina Tivadar a kiírásnak megfelelően a jelvényszerző mozgalom kitűzőjét is megkapta.A 15 km-es távot (Andó-kút, Felsőforrás) választó 22 túrázó közül a ZSC sportolója,
Pethő Attila 1 óra 20 perces ideje bizonyult legrövidebbnek.
Távonként és nemenként ( a gyalogosokat és a
hegyikerékpárosokat külön értékelve) az első
3helyezett „A TESTED MOZGASD, NE A MOTORT!” feliratú, emblémázott sárga trikót kapott.
A legidősebb, 68 éves hatvani Mike Attila és a legfiatalabb, 6 éves hajdúnánási Demes Gréta különdíjat vehetett át.
Kovács Attila (Zöld Sportok Clubja, Miskolc)

2009. október 03-án 118 kitűző talált gazdára
az V. „Szendrő körül gyalogszerrel” elnevezésű ingyenes, nyílt gyalogos túrán. A visszatérő látogatók már megszokhatták, hogy a szendrői természetjárók minden évben változatos útvonalon vezetik vendégeiket, lebbentik fel a fátylat a környék
érdekes látnivalóiról. Felső- vár ásatása, református templom, Csáky kastély, Kecskefarm mellett az
idei újdonság a jelzés nélküli Csákány- völgyön át
felkeresett faszénégető boksa volt. Az indián nyárba tett 11km-es 130m szintemelkedésű komótos
séta meleg napsütésében mód volt a beszélgetésre, ismerkedésre, a színesedő erdő csodálatára.
Szlovák, magyar, vegyes korösszetételű, fele részt
iskoláskorú csapat fiataljaiba még a vendég, tapasztalt természetjárók is igyekeztek ismereteket,
természetszeretet plántálni. A családias hangulatú
út végén oklevél, gazdag ellátás várt mindenkit. A
túra anyagi fedezetét az NCA és a helyi önkormányzat Hagyományteremtő Pályázatán nyert támogatás biztosította.
Záró akkordként, emlékezve és reklámból a 2009es Vitézlőről, valamint az elmúlt kirándulásokról
készült videók, fényképek kerültek vetítésre.
Szendrői Természetjáró Szakosztály

13.

Északi tájakon/Ökotúrák
Ökotúrák az Aggteleki Nemzeti Parkban és térségében
hegy illetve a Vörös-tó környékének élővilágát,
gyönyörködhettek a naplementében. Szintén májusban az Orchidea-túra keretében a jósvafői
Szőlő-hegy egzotikus szépségeit fedezhették fel
az érdeklődők, rácsodálkozhattak a mérsékelt öv
virágcsodáira. A kora reggeli madárdal-hallgatást
és madármegfigyelést magába foglaló Csicseritúra hajnali időpontban volt, hiszen a madarak a
kora reggeli órákban a legaktívabbak.
A Magyar Nemzeti Parkok Hetéhez kapcsolódóan júniusban Lepkelesen című túránk kereté-

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2009-től új
felszíni túrákat vezetett be. Az ingyenes ökotúrák
célja az, hogy a hagyományosan a barlangtúrákra,
azon belül is a Baradla-barlang aggteleki szakaszára koncentrálódó turizmus súlypontját eltoljuk,
illetve a látogatók figyelmét felhívjuk a térség
egyéb látnivalóira, és ezáltal az itt tartózkodás idejét meghosszabbítsuk.

A túrákat igyekeztünk vagy valamelyik jeles
naphoz (nőnap, augusztus 20-a) igazítani, vagy
valamilyen növény virágzásához (kökörcsin, orchideák) vagy állat (békák, madarak, lepkék) jellemző
előfordulásához és aktivitási idejéhez kötni. A
helyszínek kijelölésénél arra törekedtünk, hogy minél több települést bevonjunk, így került sor Szögliget, Szinpetri, Aggtelek, Jósvafő, Kelemér,
Martonyi és Gömörszőlős kiválasztására.
A márciusi Nőnapi Szádvár-túra során a résztvevők a Szádvár történetét és a hozzá kapcsolódó
legendákat ismerhették meg. Áprilisban a szinpetri
Kökörcsin-túra nyújtott alkalmat az érdeklődőknek a Szinpetri környéki területek értékeinek megismerésére, valamint leánykökörcsin fotózására.
Májusi túráink Rusnya királyfik néven az Agg-

ben a lepkékkel és életmódjukkal ismerkedhettek
meg az érdeklődők. A keleméri Mohos-tavak környékét a Természetismereti túra a Mohos tavaknál elnevezésű programunkon tekinthették
meg a látogatók. A túra madármegfigyelést és madárdal-hallgatást is magában foglalt.
Augusztus 20-ai túránk Martonyiból indult. Végcélja a Martonyi-kolostorrom, ahol nemzeti ünnepünk apropójából kiindulva újkenyér-áldásra is sor
került, valamint Tóth György tárogatójátékában
gyönyörködhettek az érdeklődők.
Szeptemberben a Tompa Mihály emléktúra
során a költő életét és munkásságát egy verseszenés túra során ismerhették meg a résztvevők.
Ez évi túrasorozatunkat az október elején megrendezésre került Szarvasbőgés túra zárta, mely
során az őszi termések és az alkonyi erdő hangjainak csodájára hívtuk fel látogatóink figyelmét.
Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt túráinkra a jövő évben is!
Jövő évi túráinkról 2010. januárjától a
www.anp.hu honlapon tájékozódhatnak. További
információ az aggteleki TOURINFORM irodától
szerezhető be, az alábbi elérhetőségeken: tel./fax:
48/503-000, e-mail: aggtelek@tourinform.hu, illetve a www.anp.hu internetes portálon. Postacím:
3759 Aggtelek, Baradla oldal 3.

teleki-tó illetve a Vörös-tó békáit mutatta be. A
vájtfülű érdeklődők megtanulhatták elkülöníteni a
békákat hangjuk alapján, megismerhették a Tó-

Huberné Kreszivnik Viktória
Virókné Fodor Bernadett
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tája
ájakon/Túraversenyek
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 !!!!!!!
Ő a túraversenyző

A Borsodi csapatok eredményei
ORSZÁGOS TERMÉSZETJÁRÓ EGYÉNI BAJNOKSÁG 2009.
N

4.

Szalai Zita (TSC)

N

6.

Bartók Adrienn (TSC)

N

7.

Tóth Éva (TSC)

N

10.

Váradi Zsófia ( MVSC)

F

20.

Fehér JánosTSC)

F

23.

Csarnai Béláné(MVSC)

F

28.

Bartók Julianna (MVSC)

ORSZÁGOS TERMÉSZETJÁRÓ CSAPAT BAJNOKSÁG 2009.
A

5.

SESE Kispatak
(Valler Zoltán, Leskó Dániel, Vinkler Zsolt, Szalai András,Valler Szabolcs,
Kazsimérszki Zsolt)

A36

3.

TSC Valami Tisza
(Tóth Éva, Szalai Zita, Bartók Adrienn, Fehér János, Lőrincz Ildikó, Bánrévi Viktória)

A36

7.

TSC Sajómenti Cunami
( Kaszás József, Kaszás, Bíborka, Balyi József,Dobos Tamás)

A50

7.

SESE Sárospatak 50
( Jármy István , Ulichny János, Török Zoltán, Rák Miklós, Varga Lukács, Gál Tamás)

A50

9.

MVSC Ugrifüles
( Varmuzsa Rezső, Varmuzsáné Durbák Zita,Solczi Ágnes,Lányi László,
Balabás László)

A60/70

6.

MVSC Öregek
( Edelényi Csaba,Csarnai Béláné, Váradi Zsófia Bartók Julianna, Bucsi Szabó László,
Fucker Anita, Csarnai Béla )

A60/70

7.

VTBK Bükki Encián
(Simon András, Andók Lajosné, )

A60/70

8.

TSC Szőke Tisza
( Vincze István, Bálint Tibor, Bánrévi Tamás, Jenei Sándorné, Borbély József,
Kövér László)

A BÓLYA
Árnyas fák tövében,
virágok ölében,
kis piros ruhában,
áll büszkén magában.

Tekintget jobbra is,
tekintget balra is,
friss szellő lengeti,
méhecske kergeti.

Odvas fák tövében,
széltépte kelmében,
nem tudni kire vár,
törött szárnyú madár.
(forrás :index fórum „J”)
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Északi tájakon/Versenyek
I. Regionális Bükk Kupa
2009. október 3-án szombaton a NORDA - Észak Magyarországi Fejlesztési Ügynökség
és a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete megrendezte I. regionális Bükk kupáját. A
verseny célja a NORDA által finanszírozott fejlesztések népszerűsítése, bemutatása.
A túra során információs füzet segítségével a régió lakossága megismerkedhetett az
Európai Unió támogatásával megvalósuló kiemelt projektekhez kapcsolódó információkkal, valamint témában a résztvevők pedig számot adhatnak a korábban és a
helyszínen megszerzett tudásukról. A túrára ingyenesen lehetett jelentkezni internetes
regisztráció segítségével, a kiírt határidőig 630-an iratkoztak fel listánkra. A verseny napján
ténylegesen 552 induló volt a kora reggeli 1-2 C fok ellenére. Mindenki a számára megfelelő utat választhatta, Garadnáról és Szilvásváradról is gyalogosan, illetve kerékpárral is indulhattak rövid családi vagy hosszú
versenyen. A legnagyobb sikere a garadnai családos gyalogos 12-km-es távnak volt, a résztvevők nagy része a Miskolcról induló ingyenesen igénybe vehető kisvonattal érkezett, összesen 317-en álltak a rajthoz. A
nagy létszám ellenére 40 perc alatt elrajtolt mindenki, nem voltak hosszú, lassan fogyó sorok. Szilvásváradról induló hasonló hosszúságú túrát 42-en választották. A hosszú távoknak, a várakozásoknak megfelelően
kevesebb indulója volt. Miskolc térségéből 40-en, Eger környékéről 10-en vágtak neki a 42 km-es nagy
szintkülönbségű útnak. Kerékpáros családi versenyt, mely 20 km-es volt közel ugyanannyian választották
mindkét irányból (54 illetve 48 fő) A távban nem túl hosszú 62 km-es táv nagy szintemelkedéssel kemény kihívás volt a kerékpárosok számára, ennek ellenére 28-an és 13-an rajtoltak el. Minden távban ellenőrző pontokon való bélyegzéssel igazolhatták a résztvevők, hogy ténylegesen ott jártak, hosszabb távokon egyéb
módszerekkel, mint jelvényszerző mozgalmak kódjai, útbaigazító táblák kilométerei, nyilainak színei segítségével ellenőriztük a versenyzőket. A teljesítés 80-90 százalékos volt. A cél minden versenyen Bánkút volt,
ahová 11 órakor kezdek érkezni a résztvevők. A jó időzítésnek köszönhetően nagy létszámban voltak egyszerre a résztvevők. Itt sportbemutató és szellemi totó várta őket. Délre az időjárás is csodálatos volt, egyre
több teljesítő ülhetett le piknikezni a fűben és fogyaszthatta el jól megérdemelt forró gulyását. Az ingyenes
buszok 3 órától folyamatosan szállították vissza a rajthelyre a versenyzőket, így szép lassan elfogyott a nagy
tömeg a Bánkúti Síház előtti rétről. A hosszú távon induló túrázók a lassan lehűlő őszi időben még 17 óra felé is érkeztek, de a tea és a meleg étel nekik is erőt adott. Minden kategóriában az első három helyezett
megérdemelten vehette át érmét és ajándék utalványát. A legfiatalabb és legidősebb versenyző is jutalomban részesült. A teljesítésről mindenki emléklapot kapott, akik nem tudták a helyszínen átvenni azoknak folyamatosan postáztuk. A rendezvény mindenkinek tetszett, elégedett volt a programokkal, szervezéssel,
sorban kaptunk dicsérő leveleket (email-eket). Több olyan családdal is találkoztunk, akik nem igazán járják
az erdőt, de erre az eseményre szívesen eljöttek. A folytatást mindenki várja...
Legfiatalabbak 2008-ban
születtek, a GaradnaBükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete
Bánkút gyalogos családi
versenyen vettek rész, a
legidősebb
1934-ben
Eredmények:
született, a garadnai
GARADNA-BÁNKÚT
SZILVÁSVÁRAD - BÁNKÚT
hosszú kerékpárost teljesítette!
Rövid gyalogos túra:
Rövid gyalogos túra:
A fiatalok: Honti Luca
1
Szabolcsi Zoltán
1
Domonkos Ferenc, Domonkos
Panna, Gombár Zoé,
Ferencné (megosztott 1-2. he2
Karászi Zoltán Attila
2
Hatvani Mihály, Szol3
Keresztúri Jenő
3-4
Miskolczi Balázs, Obrcián Lilla
noki Inas
A túra legidősebb, de
Hosszú gyalogos túra:
Hosszú gyalogos túra:
annál fiatalosabb ver1
Nyeste Ákos és Tugyi Levente
1
Pelbárt Zoltán, Szepesi Zoltán
senyzője: Boros Gyula
(megosztott 1-2. helyezés)
(megosztott 1-2. helyezés)
2

2

3

Kovács Attila Gábor

3

1

Éles Lajos

1

2

Kollár József

2

3

Pelsőczi Katalin

3

Rövid kerékpáros túra

Horváth János
Rövid kerékpáros túra

Hosszú kerékpáros túra

Bori Zsolt, Hajas Attila,
Hajas Dávid (megosztott 1-23.helyezés)
Hosszú kerékpáros túra

1

Naszrai Csaba

1

2

Masa Zoltán

2

Czéli János

3

Kreffly Gábor

3-4

Fejjel János, Kakszi János

Csépe György
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TÚRÁNK SORÁN A SZABÁ-

Magaspart tanösvény

LYOSAN FELFESTETT TURISTAJELZÉSEK MELLETT EGYÉB
JELZÉSEKKEL IS TALÁLKOZHATUNK. ILYENEK A FEHÉR,
VAGY SÁRGA ALAPRA FERDÉN FESTETT SÁVOK, VAGY
EGYÉB KÉPES JELEK, AMELYEK

TANÖSVÉNYEKET

JE-

LÖLNEK. EZEK FORGALMAS
HELYRŐL INDULNAK, ÉS FOR-

A megye legfiatalabb, a Hernád medence második tanösvényét
2006-ban avatták fel. A tanösvény a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht. pályázata támogatásával készült. Célja
az útvonalán található építészeti-, régészeti, természeti- és tájvédelmi értékek bemutatása a „Hernád ami összeköt” projekt keretében, az "Élhetőbb falu", valamint a "Hernád térségfejlesztési mintaprojekt" célkitűzésének megfelelő kistérségi program megvalósítása
és hasznosítása érdekében. A tanösvényt az encsi Kistérségi Településszövetség, valamint az érintett települések Önkormányzati támogatásával készítette a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség.

GALMAS HELYRE ÉRKEZNEK.
CÉLJUKAT AZ ÚTVONALRÓL
KÉSZÜLT FÜZET TARTALMAZZA, VAGY AZ ÚTVONAL MENTÉN TALÁLHATÓ TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁRÓL OLVASHATJUK
EL. AZ EGYES ÁLLOMÁSHELYEKEN LEÍRJÁK A TUDNIVALÓKAT. A FÜZET AZ INDULÁSI,
VAGY

AZ

ÉRKEZÉSI

PONT

KÖRNYÉKÉN SZEREZHETŐ BE.
JELENLEG A MEGYÉBEN 36
TANÖSVÉNY

TALÁLHATÓ.

TESSÉK VÉGIGJÁRNI!

A tanösvény mintegy gyöngysorként felfűzi
Gibárt – Hernádbűd – Pere – Felsődobsza
– Hernádkércs – Kiskinizs – Halmaj községeket a Hernád folyó mentén bemutatja a
természeti-,
régészeti-,
építészeti-,
ipartörténeti-, stb. látnivalókat. A túrához
vezetőfüzet készült, amely ismerteti a
látnivalókat, leírja az útvonalat. Az útvonal a
terepen fehér alapon stilizált kék Z jelzéssel
van festve. A tanösvény teljes hossza: 26 km
(a leágazásokkal együtt) szintemelkedése
380 m. Gyalogosan kétnaposra, kerékpárral
egynapos túrának javasoljuk.. A tanösvény
megközelíthető vonattal a Forró-Encs vasútállomásig. Encsen (panzió, kollégium), Gibárton
(panzió) szálláslehetőség van.

Javaslat a túra megtételére : A tanösvény bejárását célszerű a gibárti vízi erőműtől kezdeni, majd a Hernád-hídon átkelve az
első állomáshoz (Gata földvár) menni. A túra végén Halmaj vasútállomásról tudunk Miskolcra eljutni.

Állomások a tanösvényen:
1. állomás: Gata földvár
2. állomás: Kilátó és pihenőhely
3. állomás: Református templom
4. állomás: Református templom és a Bárczay-kastély
5. állomás: Földtani és geomorfológiai értékek (suvadás)
Földtani és geomorfológiai értékek (suvadás) Pere belterületétől DK-re
húzódó mintegy 0,5 km2 kiterjedésű legelő területen (Kalancs) hazai,
sőt nemzetközi viszonylatban is egyedülálló, védelemre érdemes, igen
látványos csuszamlásos formakincs található. A magaspart lejtőjének
felső harmadában, Perétől D-re mintegy 200-400 m-re található csuszamlásos formák a leglátványosabbak. A csuszamlásos lejtő képződése a magaspartok fejlődési modelljével magyarázható: a még ma is
szabályozatlan Hernád alámossa a pannóniai korú, laza homokos
agyagos képződmények váltakozásából felépülő partokat, melyből nagyobb blokkok szakadnak le, majd a leszakadt anyag mögött kialakult
meredek lejtő rész csúszik le. E folyamat az egész magasparton végigharapózik sajátos csúszási halmazokból, gerincekből (ún.
„hupákból”) és a közöttük lévő mélyedésekből („hepékből”) álló ún.
csuszamlásos mezőt alakítva ki.
A terület tehát nemcsak a botanika és a tájképi szépségek iránt érdeklődők számára érdekes hanem a geológiai jelenségek csodálói számára is látványos. Efelett, a magaspart pereme természetes kilátóhely,
nemcsak a magaspartra, hanem a Hernád-völgyre, és Tokajihegységre is.
17.
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6. állomás: Kunhalom
A kunhalom olyan öt-tíz méter magas, húsz-ötven méter
átmérőjű kúp, vagy félgömb alakú képződmény, amely
legtöbbször víz mellett, de vízmentes helyen terül el.
Egyes vélemények szerint inkább hunhalomnak, mint
kunhalomnak kellene nevezni őket. Valójában a kunhalom
sokféle rendeltetésű, különböző időkben keletkezett
képződmények összefoglaló neve. időszámításunk előtt
4000-től néhány száz évvel ezelőttig kialakult vagy
kialakított
lakódombokról,sírdombokról
(kurgánok),
őrhalmokról, határhalmokról van szó.
Típusaik :A kunhalmokat csoportosítják méretük vagy
alakjuk szerint is, de a leggyakoribb az elsődleges funkció
szerinti besorolás..

6.

Tell (lakódomb): olyan domb, amelyen valaha lakóhelyek voltak. A telleken különböző, általában az újkortól
a rézkoron át a bronzkorig tartó időszak kultúrrétegei rakódtak egymásra. Alakjuk általában szabálytalan,
nagy kiterjedésűek, magasságuk elérheti a 6-8 métert. Létrejöttük lassú, több ezer éves folyamat eredménye. Magyarországon a bronzkori településhalmok vannak többségben.
Sírhalom (kurgán): elődeink a rézkortól egészen az Árpád-korig használták a halmokat temetkezési helyként, temetőként. Kisebb átmérőjűek, mint a lakódombok, kúp alakúak, magasságuk különböző,elérheti a 10
métert is.
Őrhalom: az alföldi sík vidékeken a tellek közé gyakran emeltek alacsonyhalmokat figyelő célzattal. Ezek a
halmok láncolatot alkottak, és valószínűleg éjjel tűzjelzéssel lehetett üzenni, nappal füst jellel. Alacsony méretük miatt könnyen beszánthatók, így jelentős részüket korán mezőgazdasági művelés alá vonták.
Határhalom: a megyék, települések határait jelölték meg a segítségükkel a középkorban és az újkorban, s
így a legfiatalabbak a halmok között. A hármashalmok három település közös határán álltak. Egykorú feljegyzések szerint egy határhalom emelésekor egy fiatal fiút alaposan elfenekeltek a halom tetején, hogy
egész életében emlékezzen a helyre, és tanúsítani tudja a halom emelésének időpontját, és mely települések határait jelöli. Ha fölmászunk a legmagasabb halomra, gyönyörű körpanoráma tárul elénk:DNy-ra a Hernád kanyargó ezüstje, mögötte a Cserehát enyhén hullámzó
dombvonulata, keletre a Zemplén hegyei, D-re a Szerencsi-dombság
Monokkal,
7. állomás: Felsődobsza várdomb Felsődobsza községtől délkeletre
a meredek part felett széles fennsík terül el. Ennek szélén különálló,
keskeny, hosszan elnyúló gerinc ugrik ki, a Várdomb. A domb erősen
bolygatott, az egykori földvárnak ma már csak erősen megcsonkított
maradványa áll. Jelenlegi hossza kb. 40 m, szélessége 8 m,felszíne
sima, füves. A keskeny gerinc oldala körös-körül igen meredek,
többnyire szakadékos. Az újkorban sokat lebányásztak belőle, keleti
oldalába négy pincét vágtak. Ha a térképet nézzük, akkor egy védelmi vonalat fedezhetünk fel, egy földvárláncot. Ha Miskolcról észak felé haladunk: Felsőzsolca, Onga,
Újcsalános, Felsődobsza, Hernádbüd, Leányhegy, Tóhegy, SüllyedtBánhegy, Telkibánya és Abaújvár földvárait találjuk (a sor folytatódik a
Hernádszlovákiai szakasza mentén is). E települések között járva még
az avatatlan szem is felfigyelhet olyan terepváltozatra, amely hajdan
erődítés-, vagy földvárként szolgált. Felsődobsza is egyik láncszeme
lehetett ennek a védelmi vonalnak. Legkorábbi ismert adataink szerint
1835 körül a „halmokban” több felsődobszai lakos ásott. A
9.
századforduló idején (20. sz.) néhány helyen egyaránt kőkori
földvárként és gazdag bronzkori telepként szerepelt. A legújabb
kormeghatározás már a középső bronzkorba helyezi a vár korát.

8.

8. állomás: Református templom és a Bárczay Gábor általános iskola
9. állomás: Felsődobsza vízierőmű és régi malomépület
10. állomás: Hernádkércs, "Magyar Szentföld"
11. állomás: Turisztikai centrum és a református templom
12. állomás: Tájház
13. állomás: Római katolikus templom és Szent István szobor
14. állomás: Millenniumi emlékmű
18.
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TÚRAMOZGALOM: TERMÉSZETBARÁT SZERVEZETEK ÁLTAL KIÍRT, NEM MEGHATÁROZOTT NAPON
(NAPOKON) RENDEZETT, HANEM ÖNTEVÉKENYEN, FOLYAMATOSAN TELJESÍTHETŐ HOSSZABBRÖVIDEBB TÚRÁK. LEGTÖBBSZÖR ÚTVONALHOZ KÖTÖTTEK, VAGY ÉRINTŐ PONTOKAT TARTALMAZNAK. A JELVÉNYSZERZŐ TÚRÁK ESETÉN AZ IGAZOLÓFÜZETBE, VAGY A TÚRAJELENTÉSRE A
MEGADOTT ÉRINTÉSI PONTOKON BÉLYEGEZTETNI KELL.

Kohászok Útja
A túramozgalom célja: az ország természetjárói ismerjék meg a három északmagyarországi kohászváros kulturális értékeit, ipari érdekességeit és a településeket
összekötő útvonal természeti nevezetességeit.

A túra útvonala és igazoló helyei:
1. szakasz: Salgótarján (vá.), Inászó (erdészház) , Bárna (italbolt), Istenmezeje
(italbolt), Váraszói Szalajka erdészház, Vállós-tanya (kulcsosház), Ökör-hegy-nyereg, Gyepes-völgy (pihenőház), Adói-tó (kemping), Solymár bányatelep, Ózd (vá.) A túra távja 76 km.
2. szakasz: Ózd (vá.), Hétesfő, Sátai őrház, Sáta (bárhol), Csernely patak völgye, Uppony (italbolt), Lázbérci-tó, Dédestapolcsány, Mályinka (italbolt), Csondró-völgy, Szentlélek (étterem és szálló), Ómassa, Újmassa
(Őskohó), Hámor (Kohász múzeum), Puskaporos, Vadalmás, Nagy-hegyes-kő, Fényeskő, Diósgyőri Acélmű
(főbejárat). A túra távja 58 km
Az útvonal jelzése

Térkép

Salgótarjántól a sátai buszmegállóig

kék-sáv

11. sz. Karancs, Medves, Heves-BorsodiDombság

Sátától Dédestapolcsányig

kék-kereszt

Bükk, északi rész-

Dédestapolcsánytól Mályinkáig

Országos Kék

Bükk, északi rész

Mályinkától Diósgyőri Acélművekig

kék-kereszt

Bükk, északi rész

A túra igazolása: egyesületi/szakosztályi hivatalos túrajelentéssel, azon az útvonal ismertetésénél zárójelben feltüntetett igazolóhelyenkénti bélyegzéssel történik. Csoportos teljesítés esetén is csak egy túrajelentés
szükséges. A jelölt helyeken bármely, a helységet jelölő bélyegző is elfogadott.
A jelvény megszerzése: az igazolóbélyegzőkkel ellátott túrajelentés megküldése, vagy személyes átadása
Wenczel Péter címére (3600 Ózd, Kazinczy út 9. sz.) és a jelvény aktuális árának megfizetése. A teljesítés
elfogadása esetén csekket küld, majd a pénz beérkezését követően postai úton juttatja el a jelvényeket, de
személyesen is átvehető.
Szállás ajánlás: Ózd: Ady Endre kollégium Bolyki Főút 13. 2100 ft/fő/éj Tel:06 (48) / 472-059 StrandKemping saját sátorban Bolyky Tamás utca 2.Városi Sportcsarnok Ifjúsági Szállása Ózd Bolyki főút 4.(48)
470-376, 30/9633650 .Ezen szálláshelyekhez a sárga sáv turista jelzés elvezet. Útközben megtekinthető a
szabadtéri ipari múzeum a Szakmunkásképző Iskola kertjében.

Lillafüred Palota Szálló

Ómassa

19.
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Szabadtéri gépkiállítás

DTSK pihenő

2008-ban ünnepelte negyvenedik születésnapját az
ózdi természetjárók kezdeményezésre 1967-ben elindított Kohászok útja (Kohász kék) turistaösvény.
Ebből az alkalomból jelent meg az alábbi megemlékezés az Ózdi Közélet 2008.január 18-i számában
Vasgyári templom

A vándorösvénynek elõször Salgótarjánt Ózddal összekötő, a
Medvesen és Vajdaváron átvezető 76 km-es szakaszát, majd
az Ózdtól Miskolcig tartó, a Bükk-hegységet átszelő 58 km-es
részét építették ki. Ezzel a maga idejében megszületett hazánk
második legnagyobb, 134 km hosszú kék sáv jelzésű
vándorútja, az északi országrész három kohász városának
gyalogos összekötésére. Az eltelt negyven év egyéb útvonal
módosításai miatt már „csak” 115 km a Kohászok útja, de még
így is Észak-Magyarország hegyvidéki területeinek a harmadik,
de országosan is a nyolcadik leghosszabb összefüggő turistaút
rendszere. A vándorút kialakításának idején végig kék sáv
színt viselt, de mivel Mályinka, és Uppony között egy útvonalon
halad az Országos Kék Túrával (OKT), ezért a félreértések és
elkeveredések kiküszöbölése végett először csak a két fontos
vándorút közelségében, majd később az egész Bükkhegységen áthaladó Kohászok útját kék keresztre változtatták.
Az, aki Miskolc irányából kezdi a túrát, az a diósgyőri vasgyár
főbejáratától ma már nem kék sáv, hanem kék kereszt mentén
indul. Az Északi-Bükköt a kék kereszten átszelve érkezik meg
Mályinkába. Itt csatlakozik az OKT kék sáv jelzéséhez, és ezen
halad teljesen Upponyig. Uppony és Sáta között ismét kék
keresztté alakul az ösvény jelzése. Sáta után visszakapja az
eredeti kék sáv színét, és innét Salgótarjánig már tartani fogja
ezt, az eredeti formátumot. Az út kialakításában oroszlánrészt
Upponyi szoros
vállalt az ózdi Ivák László (1910–2002) aranyjelvényes
túravezető, aki a Kohászok útjának kialakításának idején
(1967-1970) az Ózdi Városi Természetbarát Szakszövetség
főtitkára volt. Az útvonal az úgynevezett jelvényszerző turistautak közé tartozik, ezért azok, akik gyűjtik az
ilyen trófeákat, a megfelelő bélyegző helyek igazolásával ellátott igazolófüzet bemutatása után kapnak egy
elismerő jelvényt. Az ÓMI „Olvasó” Természetbarát Köre foglalkozik a jelvények odaítélésével, és itt kérhetünk felvilágosítást is az úttal kapcsolatosan. Az igazi örömöt azonban nem a jelvény, hanem a több napos
vándorlás felejthetetlen élménye jelenti. Indulhatunk bármikor: télen, tavasszal nyáron vagy ősszel, kétszer
egyforma utat soha nem fogunk bejárni. Bár látszólag ismerős terepen haladunk, de a természet örök megújulása és változatossága mindig tartogat számunkra valami érdekeset, valami csodálatosat, valami meglepőt, amit csak akkor, csak ott, és csak személyesen tudunk átélni. Ezért ajánlom, hogy a városunkon áthaladó Kohászok útjának a felkeresésével – ha nem is az egésszel – tegyük változatosabbá szabadidőnket. A
városból indulva a Kohász kék nyomvonalán egynapos túrával kényelmesen felkereshetők a környék országosan is ismert látnivalói, mint az Arlói-tó, Gyepes-völgy, vagy az Upponyi szurdok. Legyünk rá büszkék,
hogy a városunkon halad keresztül az ország egyik leghosszabb jelzett túraútja, melyet a természetet szerető ózdi elődeink szorgalmazására kezdték kiépíteni negyven évvel ezelőtt.
Katona Cs.
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Az alábbi cikk szerzője ez év májusában szerzett
túravezetői minősítést. Az egyik gyakorlótúra során
szembesült a Kurta-bérci katonasír elhanyagolt
állapotával. Nagy aktivitással felkarolta az ügyet és
azóta a bükki katonasírok szívügyévé váltak. Írásában
az eddig végzett munkájáról ad számot -GéSa-

1.

6.

Még mindig a Bükki katonasírokról
2009.
május
hónapban
Bükkszentkereszti,
Kazincbarcikai és Miskolci fiatalokkal rendbe hoztuk a
Kurta bérci katonasírt. Nagyon elhanyagolt volt, évek
óta rá sem nézett senki, pedig még a Bükk turista
térképek „katonasír” felirattal jelölték is. No, milyenek
7.
lehetnek azok, amelyek valami miatt nem érdemelték
ki ezt a „kiemelt” térképi feltüntetést!
Ilyen és hasonló dolgokról folytattam elektronikus
levelezést Balkányi Feri bácsival – korábbi megyei elnökünkkel – aki biztatott, hogy folytassam a sírok
2..
felmérését, regisztrálását. Ha kellő számban
összegyűlnek,
még
emléktúra
szervezésére,
koszorúzásukra is sor kerülhet a közel jövőben.
Felhívást tett közzé a hírláncban, melynek
következtében két miskolci segítő is jelentkezett a
vasutasoktól.
Petró Zsolt és Gyarmati László túratársak nagyon
3..
szép képekkel egészítették ki gyűjteményemet. Gyar8.
mati Laci még meg is adta annak a három sírnak a
térképét, melyet a Vörösmarty Természetjáró Baráti
Kör tagjai, emléktúra keretében, minden év októberében
felkeresnek,
rendbe
teszik,
majd
megkoszorúzzák. Ezek a katonasírok a következők:
Vadas Jenő völgyi, Hegyes réti és a Vaskapui (Bükk
térkép 1:40.000, Cartografhia, 2007-es kiadás, 106-os
szelvényén valamennyi, kis kereséssel megtalálható).
9.
Anyagaim rendezése után jelenleg kilenc sír
pontos helye és fényképe van meg. Ezek az előbb
feltüntetett négyen kívül a következők: Andóbükki (a
fentebb jelzett térkép 105-ös szelvényen, a Béka tó
mellett, de nincs a térképen jelölve), Bélapátfalva4.
Peresznyei (108-as térképszelvényen, és itt pár
méterre kettő sír is található), Bükkszentkereszti (112es szelvényen), Dorongósi (111-es szelvényen), és a
Kisváraljai (99-es szelvényen, a Dédesi vár alatt, de a
térképen nincs jelölve).
A fényképek alapján megállapítható, hogy a Kurtabércivel ellentétben, a többi sír gondozott, tehát valakik nyilvántartják, ápolják. Köszönet érte! De azért a
5..
10.
Kurtabércinek is rövid időn belül sikerült gazdát találni.
A Miskolci Jezsuita Gimnázium cserkész csapatának
6. Hegyestetői
parancsnoka, Majorszki András úr vállalta, hogy rend- 1. Andóbükki
szeresen rendbe teszik az emlékhelyet. Ez azért sem 2.Bélapátfalvai ismeretlen 7. Kisváraljai
Horst 8. Kurtabérci
esik nehezükre, mert a Kurtabérci erdészházat intéz- 3.Bélapátfalvai
9. Vadas Jenő völgyi
ményük bérli, és ott évente több alkalommal táboroz- Ostenburg
10. Vaskapui
4. Bükkszentkereszti
nak.
Rövid kis cikkemre továbbra is várom túratársaim 5. Dorongósi
jelentkezését, az abban nem említett, de még létező,
fellelhető katonasírok helyéről. Ha módotok van rá akkor egy-két digitális fényképet is küldjetek. Elérhetőségem, a blackgabor@chello.hu e-mail címen.
A sírokról mellékelek egy-egy képet, hogy az érdeklődők meggyőződhessenek arról, hogy múltunk egy
darabjának emlékeit hogyan őrzik az arra figyelők, illetve az árnyas erdők mélyén – néha a térképen nem is
jelölve - milyen épített emlékhelyekre lelhetünk.
Fekete Dénes
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Északi tájakon/Őszi
tájakon/ szi ízek
Nagyanyáink kedvence:
a birsalmaA birs késő őszi gyümölcs, amelynek két fajtáját
különböztetik meg, a birsalmát és a birskörtét, de
ez a besorolás csupán eltérő formájuk miatt alakult
ki. A köznyelv ritkán tesz különbséget, és minden
birset birsalmának nevez.
Akárcsak az alma, a birs is egész tavaszig eltartható száraz, hűvös helyen. Kiváló és értékes táplálék a téli hónapokra. Nyersen kemény húsú, fanyar
gyümölcs, és ez akkor sem változik, ha színe érett
sárgára változik. Leggyakrabban kompótot és birsalmasajtot készítenek belőle, de az utóbbi időkben
újra divatba jött alapanyagként, így egyre több ízletes és különleges recept főszereplője.
A birsgyümölcs húsában sok a csersav, szénhidrát- és energiatartalma viszont alacsony. Savas
kémhatásának is köszönhetően megmozgatja az
emésztőrendszert, segíti a gyomor működését.
Sok C-vitamint is tartalmaz, de mivel általában
nem nyersen fogyasztjuk, a vitamin nagy része a
feldolgozás során tönkremegy. A gyümölcsök közül a birsnek a legmagasabb a pektintartalma. A
pektin az emberi szervezet számára igen fontos,
értékes rost, amely laktatóvá teszi az ételeket, kiegyensúlyozza az anyagcserét, és közvetett úton
rendben tartja a vér koleszterinszintjét. A birsalma
kisebb mennyiségben tartalmaz még B1- és B2vitamint, foszfort, káliumot, vasat és kalciumot is.
A népi gyógyászatban elsősorban görcsoldóként
ismerik; a legjobb hatás érdekében célszerű levét
kipréselni és nyersen fogyasztani. Szinte bántóan
savanyú íze mézzel vagy nádcukorral enyhíthető.
Nagyanyáink nagy kedvence volt a birsalmából
készített rostos ivólé, amely szinte minden régi receptkönyvben megtalálható. A megtisztított birsalmát kevés vízben, cukorral és szegfűszeggel kell
megfőzni, ez után turmixolni, majd még egyszer átfőzni és végül lehűteni. Feldolgozás előtt a birsalma külső, szőrös burkát mindenképpen el kell távolítani, viszont kompótkészítéshez a sárga héját
nem szükséges lehámozni. A birsalmasajt hosszas
főzése során színe narancssárgától rózsaszínig
változik, attól függően, hogy a főzés melyik szakaszában adjuk hozzá a cukrot. Az érett gyümölcsöket elég csak átforralni, és a kemény hús azonnal
puhává változik. Bátran fűszerezhetjük fahéjjal és
szegfűszeggel – ez utóbbi ráadásul fokozza a
gyümölcs gyulladáscsökkentő gyógyhatását is.

Szóval először is ki kell mennünk a kert végébe
(rosszabb esetben a piacra) , hogy szedjünk egy
vödör birsalmát. Alaposan megmostam őket, hogy
a kis szőröcskéket eltávolítsam, majd egy nagy
éles késsel négyfelé vágtam őket, a magházat és
az esetleges jogcím nélküli rosszhiszemű birsalma
foglalókat eltávolítottam.
Annyi vízben amennyi épp ellepi puhára kell főzni.
Ez a forrástól számítva kb. 20 perc. Ezután leszűrtem és jól lecsepegtettem. Lemértem és minden 1
kg birshez 80 dkg cukrot mértem ki.
A recept szerint most szépen át kell törni a birset.
Nos be kell vallanom, hogy fogalmam sincs ezt régen hogyan csinálták, de nekem komoly fejtörést
okozott a dolog. Én ugyanis első nekifutásra becsületesen elővettem egy nagy fém szűrőt meg
egy fakanalat, és elkezdtem átpasszírozni a cuccot, de nagyjából a második darabnál feladtam.
Második ötletem a turmix volt, ami szintén csődöt
mondott, mert a birspüré túl sűrűnek bizonyult. Hasonló okokból bukott el a gyümölcscentrifuga is.
(mire mindezeket elmosogattam…)
Végül konyhai arzenálomból a rúdmixert vetettem
be, végre az tökéletesen bevált!
A továbbiakban már csak védőfelszerelésben tudtam ténykedni. A birs visszament a tűzhelyre, és
magas hőmérsékleten 15 percig főztem folyamatos
kevergetés mellett. Úgy mondják, hogy addig kell
főzni, amíg kevergetés közben meg nem látjuk a
lábas alját. Igen ám, de amíg fő, vulkáni kráterként
forró cseppeket lövell, úgyhogy az égési sérülések
elkerülése végett az edényfogó kesztyű használata
kötelező!
Belekevertem a cukrot, és további 15-20 percig
kevergettem intenzíven. Akkor van kész, ha hideg
tányérra csöppentve nem folyik szét, illetve láthatóan elkezd bőrösödni.
Én folpackkal kibélelt formákba öntöttem. Egy nap
után már ki lehet borítani őket, de még 1-2 hétig
szikkasztani kell, mielőtt celofánba csomagolva a
polcra kerülhetnek.

Volt a nagyanyám kertjében (na jó igazából a
szomszéd kertjében állt, de jócskán átlógott) egy
hatalmas birsalmafa. Ősszel mindig készült birsalmasajt, amely aztán kedvenc püspökkenyerembe
került. Nagyinak nem volt túl széles a repertoárja
de a püspökkenyér minden esetre toplistás volt
annyi szent. Volt benne dió, étcsoki és birsalmasajt. Igaz akkoriban én a csoki darabkákat kedveltem leginkább benne, de birsalmasajt nélkül elképzelni sem tudnám ezt a süteményt.

A birsalmasajt különösen finom csemege lesz, ha
diót vagy mandulát keverünk a még forró masszába. Az enyémbe most dió került. Isteni finom. Hamarosan
sülhet
a
püspökkenyér
is
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Északi tájakon/Természetfotók
tájakon/Természetfotók

BARTÓK JULIANNA (VÁRGESZTESI TEMETŐ )

KEREKESNÉ SZŰCS KATALIN (MÁTRAI SZINEK)

KOCSIS EDIT( TÜKRÖZŐDÉS)

CZINA TIVADAR (HÁMORI TÓ)

PÁSZTOR ÁGNES (ERDÉLY)

SIMCSIK LÁSZLÓ ( OKTÓBERI BÜKK)

KOLTAI PÉTER (VÍZJÁTÉK)

KISKUN MAGDOLNA (ZEMPLÉNI ŐSZ)

Északi tájakon/Események
tájakon/Események képekben

Mont Blanc csúcsmászás 2009.08.18-22.( KTE )

Dolomitok magashegyi túra 2009.07.01.( KTE)

Agropark Kupa 2009.08.29.

Rám szakadék szakosztályi túra 2009. 09. 05..(HTE)

Zemplén Kupa 2009.09.26.

Tompa Mihály teljesítménytúra 2009.09.27. (VTBK)

Északi
És zaki Tájakon
A BORSOD–ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG LAPJA
Kiadja B.A.Z. Megyei Természetjáró Szövetség 3527 Miskolc, Selyemrét u.
Telefon: 46/504-778, ügyelet : kedd 16-19 óra.
Honlap :www.eszaktura.hu, E-mail : hegyitura@eszaktura.hu
Készítők : Bartók Julianna, Bernáth Marietta
A kiadvány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a
Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg
Készült 600 példányban

