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TISZTELT TERMÉSZETJÁRÓK! KEDVES TURISTA BARÁTAIM! 

 

Köszöntöm a megye összes természetjáróját, 
turistáját az ÉSZAKI TÁJAKON címő megújult 
újságunkon keresztül. Ismét lepergett egy év az 
idı rokkáján, ideje visszatekinteni az elmúlt év-
re. 

A 2008-as esztendıt tartalmas évnek tekinti a 
Természetjáró Szövetség. Az eddigi sikeres 
rendezvények mellé újak is felkerültek a listára. 
A szokásos évnyitó túra után elsı alkalommal 
jelentünk meg a Kocsonya fesztiválon. Bemu-
tatkozásunk sikeres volt, sokan keresték fel 
standunkat. 

Elsı rendezvényünk március 15.-én a Népek 
Tavasza 42/30/15/10 km-es teljesítménytúra 
volt. Ez alkalommal a résztvevık létszáma 
meghaladta az 1100 fıt, ami nem kis gondot 
okozott a rendezıgárdának.  

Jól sikerült az immár 3. alkalommal rendezett 
Szlovák-Magyar nemzetközi gyalogos túra a 
Nagy-Milicre. A kifejezetten rossz idı ellenére 
mintegy 150 fı vett részt ezen a rendezvényen. 
Miskolcról két autóbusz kellett a túrázók kiszál-
lításához. 

 A hagyományos ENCIÁN KUPÁT 27. alka-
lommal rendeztük, ezúttal Varbó község hatá-
rában. A gyenge részvétel ellenére a visszajel-
zések, vélemények alapján mégis sikeres volt a 
rendezvény.  

2008-ban elıször vezettünk kisvonatos túrát a 
Varbói napokra. A sok résztvevıvel zsúfolt vo-
natot csak két mozdony tudta felvontatni 
Mahócára, ahonnan gyalogtúrát vezettünk 
Mahóca-Andókút-Varbó útvonalon.Nem maradt 
el az idén sem a Tisza tavi vízitábor.  

Szeptemberben a Természetjáró hetet rendez-
tük meg, elsı alkalommal. A nyitó napon a Ki-
rály-asztalon állítottunk fel sátrat a természetjá-
rás népszerősítése érdekében. Elsı alkalom-
mal rendeztünk GPS versenyt. A Bükki és az 
Aggteleki Nemzeti Parkok megtiszteltek ben-
nünket jelenlétükkel, de itt volt a Miskolci Gom-
bász Egyesület is. Erdélyi barátaink a Czárán 
könyvet mutatták be, melyet vásárolni is lehe-
tett. Duró Imre úr az MTSZ nevében köszöntöt-
te Szövetségünket. A hét többi napján vetített 
élménybeszámolók, fényképkiállítások voltak a 
Sportigazgatóságon, a bükkábrányi mocsári 
ciprusokról hallottunk elıadást, majd a város 
több pontján keltettünk feltőnést. A hétvégeken 
és hétköznapokon is gyalogos, kerékpáros tú-
rákat vezettünk, bejártuk az Országos Kék Túra 
megyénk egy szakaszát is. Csatlakoztunk az 
autómentes nap rendezvényeihez. Valószínő-
leg az újdonságtól való idegenkedés lehetett az 
oka a csekély részvételnek. 

Szeptember végén mi rendezhettük meg a Kelet-
Magyar Természetjáró Vezetık Tanácskozását, 
Hollóházi helyszínnel. A hasznos tanácskozás 
mellett sort kerítettünk a Zemplén csodálatos 
tájainak, kulturális, építészeti, ipari mőemlékei 
bemutatása mellett a Magyar Nyelv Múzeumá-
nak megtekintésére is. 

Októberben a Sportigazgatóság és a Diáksport 
Tanács felkérésére bekapcsolódtunk a Diáktu-
risztikai találkozó rendezvényeibe, immár má-
sodszor adtunk túravezetıket a rendezvényhez, 
a Garadna-Szentlélek-Ómassa-Garadna útvo-
nalra. 

Az év során a Zemplénben és a déli Bükkben 
végeztünk turista útjelzés festéseket. Felújítottuk 
ómassai és hollóházi kulcsosházainkat, amelyek 
most már komfortosan, kulturált körülményeket 
biztosítanak a fáradt turisták pihenéséhez. 

Pályázati forrásból sikerült feléleszteni az Északi 
tájakon címő turista újságunkat, amely igényes 
külalakkal, tartalmas belsıvel tudósít a termé-
szetjárás eseményeirıl, a turisták érdeklıdésé-
nek megfelelı ismeretterjesztı cikkeket közöl. 

Összességében elmondhatjuk, hogy nehéz, de 
tartalmas évet hagytunk magunk mögött. Re-
mélhetıleg az újdonságok is hamarosan meg-
gyökereznek. 

2009-es terveink már készen vannak, egyes ren-
dezvények elıkészítése elindult. Lesz Népek 
Tavasza, és lesz Nagy-Milic találkozó. Megren-
dezzük az Encián Kupát, lesz Tisza tavi tábor is. 
Szeptemberben megint megrendezzük a Termé-
szetjáró hetet. 

Újdonság lesz a turista bál, melyet február elején 
tartunk. Csatlakoztunk az MTSZ Év Vidéke prog-
ramjához, ugyanis 2010-2011-ben a Gömör-
Tornai karszt lesz az Év Vidéke, rendezvények 
sokaságát kell megszerveznünk a nemzetközi 
eseményre szlovák barátainkkal közösen. Csat-
lakoztunk a Diósgyır-Lillafüred turisztikai fejlesz-
tési programhoz, melyben jelentıs szerepet kí-
vánunk betölteni. 

Természetesen Egyesületeink, Szakosztályaink 
is készítettek 2009-re programot. Ezek közül a 
széles érdeklıdésre számot tartóak felkerülhet-
nek honlapunkra is, ha igénylik. 

Induljunk tehát útnak, tennivaló bıven akad. A 
Szövetség és a magam nevében minden egyes 
természetjárónak, turista barátomnak kívánok 
eredményekben gazdag Boldog Új Évet, vidám-
ságban, jó erıben és egészségben. 

Balkányi Ferenc 
elnök 

    
3 



Északi tÉszaki tÉszaki tÉszaki tájakon/ájakon/ájakon/ájakon/Népek tavaszaNépek tavaszaNépek tavaszaNépek tavasza    
 

1848. március 15. a magyar nemzet legegységesebb ünnepe, melynek emléke – 
éljen a világ bármelyik pontján – büszkeséggel és melegséggel tölti el minden 
magyar szívét. 160 éve ez az ünnep az, amely azokat a történelmi emlékeket 
idézi fel, amikor a nemzet egyetlen célért küzdött: a független, szabad, demokra-
tikus Magyarország megteremtéséért. 
Március 15-én elsısorban a nemzet szabadságért, függetlenségért vívott harcára 
emlékezünk minden évben. Ez a nap azonban egyben az ifjúság ünnepe is – 
1848. március 15-én a Márciusi Ifjak voltak azok, akik tudásuk, tehetségük, 
bátorságuk és kitartásuk révén példát mutattak a jövı nemzedékeinek. Vezeté-
sükkel – Európában egyedülálló módon – vértelen forradalom zajlott le, s ezért ez 
a nap a magyar történelem egyik legcsodálatosabb napjává fényesedett. 

    

XI I .  NÉPEK TAVASZAXII .  NÉPEK TAVASZAXII .  NÉPEK TAVASZAXII .  NÉPEK TAVASZA    
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A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség, a Megyei Diák Sport Tanács az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc 161. évfordulója tiszteletére megemlékezı teljesítménytúrát rendez N É P E K  T AV AS Z A  
elnevezéssel a Bükk-hegység csodálatos tájain. 
 
Idıpont:  2009. március 15. vasárnap 
Táv:  30 km, 15 km és 10 km teljesítménytúra 
  42 km EXTRÉM hegyi maraton, csak futva teljesíthetı 
Rajt:   10 km-, 30 km-, 42 km-es távon Miskolc, Herman Ottó Emlékpark (Majális-park) 

15 km-en Miskolc-Ómassa, Massa u. 28.(B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 
kulcsosháza, a 15-ös buszvégállomástól 30 m-re) 

Cél: Miskolc, Herman Ottó Emlékpark (Majális-park), ahol a túrázókat forró tea és zsíros 
kenyér várja. Itt vehetik át a túrázók a teljesítésért járó kitőzıt és emléklapot is. 

Indítás:  Minden távon 7 00 - 9 00 között. 
Szintidık:  30 km-en 8 óra, 15 és 10 km-en 5 óra. 
  42 km Hegyi maraton: 6 óra. (az idıjárás függvényében változhat!) 
Nevezési díj:  42 km-es távra:   900 Ft     30 km-es távra:     600 Ft 

  15 km-es távra:   500 Ft     10 km-es távra:     400 Ft 
Nevezd be a kutyádat is! Kutyáknak nevezési díj: 400 Ft (Kitőzıt, emléklapot kapnak a célban!) 
 
2009. évre érvényesített MTSZ, TTT, és MSTSZ igazolvány és a DST szervezésében nevezıknek 100 Ft 
kedvezményt adunk a nevezési díjból. (Az igazolványok érvényességét ellenırizzük!) 
 
A 42 km-es távon elınevezést kérünk március 1-ig név, cím, elérhetıség, pólóméret adatok közlésével. 
 
Poharat mindenki hozzon magával a teának, a higiéniás feltételek betartása miatt!  
A 30 és 42 km-es távon indulók Garadnán a DTSK pihenıben is kapnak teát és zsíros kenyeret. 
A maratoni futást szintidın belül teljesítık a fentieken kívül, tárgyjutalmat és oklevelet is kapnak. Az e távon 
indulók részére az ellenırzı pontokon (4-7 kilométerenként) hősítıt biztosítunk. 
 
Kérünk minden résztvevıt, hogy viseljen kokárdát. A 48-as hısök emlékére Örvénykın, a Jókai emlék-
mőnél megemlékezést lehet tartani. 
 
Csoportos nevezési lap a rajtolás gyorsítása érdekében letölthetı honlapunkról (www.eszaktura.hu) és 
visszaküldhetı a hegyitura@ eszaktura.hu címre. 
A 15 és 30 km-es távon a legtöbb 18 év alatti tanulót indító iskolának a B.- A.- Z.- Megyei Természetjáró 
Szövetség Hollóházán lévı „Fehér Holló” kulcsosházában, 18 fı-ig 2 éjszakára ingyenes szállást biztosít. 
 
A rajt megközelíthetı a Tiszai pályaudvarról induló 1-es autóbusszal. A 15 km-es táv rajtjához Ómassára a 
15-ös autóbusszal lehet kijutni, ami a Diósgyıri Városközpontból indul. Rásegítı járatot kértünk, melynek 
indulási ideje a Diósgyıri Vk-ból: 7.05 – 7.50 – 8.30. A végállomásig csak a Majális Parkban áll meg.  
 
Információ: Balogh Sándor 30/903- 3233, Balkányi Ferenc 70/540-3876 mobiltelefonon. Személyesen a B.-
A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetségben (3527 Miskolc, Selyemrét út 1.), valamint a 46/504-778-as telefo-
non keddi napokon 16-18 óra között. E-mail: hegyitura@eszaktura.hu, weblap: www.eszaktura.hu 

 
AZ EMLÉKTÚRÁRA MINDENKIT SZERETETTEL HÍVNAK ÉS VÁRNAK A RENDEZİK: 

B.-A.-Z. MEGYEI TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG          DIÁK SPORT TANÁCS  
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TECHNIKAI MUNKÁK 2008. ÉVBENTECHNIKAI MUNKÁK 2008. ÉVBENTECHNIKAI MUNKÁK 2008. ÉVBENTECHNIKAI MUNKÁK 2008. ÉVBEN    
 
A technikai albizottság elsı nagyobb volumenő 
munkája az elmúlt évben a Népek Tavasza Telje-
sítménytúrához kapcsolódott. Részben a Verseny 
albizottsággal közösen, részben külön-külön jártuk 
be a négy távon az útvonalat azzal a céllal, hogy a 
szövetség GPS berendezésével és egy digitális 
magasságmérı segítségével pontosítsuk az útvo-
nalak távolság és szintadatait. 
A 100 méterenként rögzített magassági adatok 
alapján nagyon pontos szintmetszetet tudtunk 
készíteni, melyek aztán a Teljesítménytúra igazo-
lólapjain is megjelentek. A pontos szintfelmérés 
utáni következı terepbejárás célja egy részletes 
útvonalleírás készítése volt, melynek rövidített 
változata aztán az igazolólapokon is megjelentek. 
A következı nagyobb volumenő munka a Miskolc-
tapolcai mészkıbánya terjeszkedéséhez kapcso-
lódik. 
A turistautak nyomvonalának változtatása a 
HOLCIM Hungária Cementipari Zrt. tulajdonában 
lévı nagykımázsai mészkıbánya nyugati irányú 
terjeszkedése miatt vált szükségessé. 
A bányamővelés folyamatosan megközelítette, 
majd 2008. áprilisában elérte a kıbánya nyugati 
peremén haladó piros-zöld jelzéső turistautat. A 
turistaútvonalon való közlekedés a bányamővelés-
hez kapcsolódó földmunkák és fakitermelések 
miatt egyre nehezebbé és balesetveszélyessé vált. 
A bánya részérıl robbantási övezet határát jelzı 
figyelmeztetı táblák kerültek kihelyezésre a 
Komlóstetı felıl érkezı zöld, a Vöröskı felıl 
érkezı piros és a Kiskımázsa irányából érkezı 
piros-zöld jelzéső turistautakra. A Megyei Termé-
szetjáró Szövetség már 2007 nyarán úgy döntött, 
hogy Nagykımázsa térségében új nyomvonal 
kijelölése vált szükségessé. A cél az volt, hogy 
minden esetben jól járható útvonal kerüljön kialakí-
tásra, mely mindenképpen a robbantási övezet 
határán kívül halad, ezáltal esetleges robbantás 
esetén maximális biztonságot nyújtva az ott kirán-
dulóknak. További fontos szempont volt, hogy az 
új nyomvonal a korábbi útvonalhoz képest ne 
okozzon jelentıs kerülıt és szintemelkedést az ott 
túrázóknak, illetve az útvonal jól festhetı legyen 
turistajelzések szempontjából.  
 
Az új útvonal a Nagykımázsától északi irányban 
lévı zöld sáv-zöld négyzet útelágazástól indul. 
Eleinte szintben halad a Nagy-száraz völgyben 
dél-nyugati irányban, majd egy rövid déli irányú 
szakaszt követıen folyamatosan emelkedı úton 
érkezik Vöröskı gerincére. 
Innen rövid szakaszon a korábbi piros sáv nyom-
vonalán halad keletnek, majd dél-nyugati irányú 
lejtıs úton éri el a Szederbokor-Kékmezı köves-
utat. A kövesúton Kékmezı irányába halad tovább, 
majd letérve arról, a Csengısi volt lıtér kerítése 
mentén enyhén lejtıs úton érkezik a 
Kiskımázsától keletre lévı piros-zöld jelzéső 
útelágazáshoz. Az új útvonal hossza 2561méter, 
szintemelkedése Komlóstetı irányából 95 méter, 

Kékmezı felıl 90 méter. A megszüntetett útvonal 
hossza 1440 méter. 
 
A nyomvonal kijelölését követıen a Megyei Ter-
mészetjáró Szövetség felmérte a Kıbánya közvet-
len közelében lévı turistautak hosszát és szint-
emelkedését. A méréshez Garmin Map 60 tip. 
GPS berendezést és Sunto digitális magasságmé-
rıt használtunk. A mért adatok alapján elkészült a 
kıbányát körülvevı turistaút hálózat útjelzı táblák-
kal történı ellátásának a terve. Fontos szempont 
volt, hogy minden olyan útelágazásba útirányjelzı 
tábla kerüljön kihelyezésre, ahol jelzett turistautak 
találkoznak. A felmérés során 2007 júniusában 
valamennyi útelágazásba tervezett útirányjelzı 
tábla GPS koordinátája és tengerszint feletti ma-
gassága rögzítésre került.  
Utóbbi adatra a helymegjelölı táblán kötelezıen 
szerepeltetendı magassági adat miatt volt szük-
ség. 
 
2007. novemberében elkészültek a kihelyezendı 
útirányjelzı, és helymegjelölı táblák tervei. A 
táblákon szereplı idıadatokat 4 km/h menetse-
besség és 10méterenként + 1 perc menetidı 
figyelembevételével határoztuk meg. 
2008 márciusában a Megyei Természetjáró Szö-
vetség a kıbánya üzemeltetıjének bemutatta az 
elkészült tervet, árajánlatot adott a kivitelezés 
költségeire. Megrendelést követıen 2008. április 
végén a technikai albizottság elvégezte az új 
nyomvonalon a turistajelzések festését. A festést 
az MSZ 20587/2-1988 számú Országos Szabvány 
elıírásainak figyelembevételével alakítottuk ki. A 
festési munkát megelızte az útvonal tisztítása, 
behajló ágak eltávolítása. A festéshez Supralux 
Durol magasfényő, külsıtéri felhasználásra ajánlott 
festéket alkalmaztunk, mind a fehér alap, mind a 
színes fedıszínek esetén. A fehér alap két külön-
bözı napon 24 órás száradási idı közbeiktatásá-
val két rétegben került felfestésre. Az új útvonalhoz 
kapcsolódóan ugyancsak felújításra került a Mis-
kolc-Tapolcáról induló Nagy száraz völgybe vezetı 
zöld négyzet jelzéső turistaút 2,9 km-es szakasza  
 
2008. június elején elkészültek az útirányjelzı 
táblák. A keményfából készült táblák magasfényő 
külsıtéri zománcfestékkel lettek lealapozva, barna 
színben. A feliratok fehér dekorfóliával kerültek 
felvitelre, majd ezt követıen a tábla színtelen 
lakkal lett kezelve. A tartóoszlop 2,5 méter magas 
12x12 cm széles keményfa oszlop lazúrfestékkel 
kezelve és lakkozva. A helymegjelölı és útirányjel-
zı táblák táblánként 2 db. állványcsavarral kerültek 
rögzítésre.  
Az oszlopok és táblák kihelyezésére június végén 
került sor, összesen 9 helyszínen. Útjelzıtábla 
került kihelyezésre, Komlóstetın a 67-es autóbusz 
végállomásánál a zöld sáv jelzéső turistaút kezde-
ténél. Szederbokor pihenıhelynél a piros sáv 
jelzéső turistaút mentén, Kékmezın a sárga-zöld 
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sáv jelzéső turistautak elágazásában, a Vöröskıi 
gerincen, a Kiskımázsai elágazásban, a Nagy-
száraz völgyben és Kisgyırben a sárga sáv-zöld 
sáv elágazásánál. Miskolctapolca autóbusz végál-
lomáson meglévı, korábban kihelyezett oszlopra 2 
db új útirányjelzı táblát szereltünk fel, melyek a 
Bükkszentkeresztre ill. Komlóstetıre vezetı turis-
tautakkal kapcsolatos információkat tartalmazzák. 
Útirányjelzı tábla hívja fel a figyelmet a helyes 
haladási irányra Miskolctapolcán a kıbányához 
vezetı út mentén is, ahol a zöld négyzet jelzéső 
turistaút letér a mőútról.  
Több helyszínen komoly problémát okozott a 
köves sziklás altalaj, melyben 50-60 cm mélyen 
helyeztük el az oszlopot. 
Fentiek alapján a Nagykımázsai kıbánya környe-
zetében lévı turistautak nyomvonalának áthelye 
 

 
zése 2008.június 30.-i teljesítési idıponttal megtör-
tént. 
A 2008. évi technikai munkák ezt követıen a Bükk-
hegység északi és déli peremrészeinek jelzésfel-
újításával folytatódott. A déli részen az MVSC 
turistái végezték el nagyon szépen a festési mun-
kákat, míg Répáshuta és Hollóstetı környékén a 
Helyiipar néhány turistája újította a turista jelzése-
ket. Az északi Bükk területen a Kazincbarcikai 
Természetbarát Egyesület vállalta a jelzésfestést, 
mintegy 74 km hosszban. Ezúton is köszönjük  
munkájukat. 
Továbbá köszönjük a személyi jövedelemadójukat 
felajánlóknak támogatásukat, akik anyagilag is 
hozzájárultak ezen területek turistajelzéseinek 
felújításához. 
 
          Szamosi Csaba 

    

TURISTAJELZÉSEK FELÚJÍTÁSA 2009. ÉTURISTAJELZÉSEK FELÚJÍTÁSA 2009. ÉTURISTAJELZÉSEK FELÚJÍTÁSA 2009. ÉTURISTAJELZÉSEK FELÚJÍTÁSA 2009. ÉVVVVBENBENBENBEN    
 
 
A természetjárók tájékozódását segítı turistajelzé-
sek karbantartása a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró 
Szövetség számára is fontos szakmai feladat. 
Ennek érdekében a szervezet minden évben 
biztosít pénzügyi keretet, melynek elsıdleges 
forrását a magánszemélyek által felajánlott 1 % 
személyi jövedelemadókból befolyt összeg képezi. 
 
A 2009. évben felújítandó turistautak jegyzékére 
ez alkalommal is a szövetség Technikai albizottsá-
ga tett javaslatot, melynek elfogadása és pénzügyi 
hátterének meghatározása mellett a megvalósítás-
ra vonatkozóan 2008.12.15.-én elnökségi határo-
zat született. 
Ennek értelmében a turistajelzés felújítására 
történı jelentkezést 2009. évben a szövetség az 
alábbiak szerint határozta meg. 2009. február 15-ig 
a kiírt feladatokra a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró 
Szövetség azon tagszervezeti jelentkezhetnek, 
akik a jelentkezési határideig legalább 10 fı részé-
re a tárgyévi MTSZ tagdíjat rendezték. Amennyi-
ben egy útvonalszakaszra több tagszervezet is 
jelentkezést nyújt be, akkor sorsolás útján kerül 
kiválasztásra a feladat elvégzésére megbízandó 
szervezet. Azon útvonalak jelzésfestésének felújí-
tására, melyekre tagszervezetek nem pályáztak, 
ezt követıen 2009. február 16. és 2009. március 
15. között magánszemélyek jelentkezhetnek. 
Ebben az estben is feltétel, hogy a 2009. évi MTSZ 
tagdíjat rendezni kell legkésıbb március 15-ig. 
Az útjelzésfestés munkáira minden jelölttel írásbeli 
szerzıdést köt a Szövetség, mely többek között 
2009. június 30-i befejezési határidıt jelöl meg. A 
határidı betartása feltétele a munka 1.500 Ft/ km 
egységárral számított ellenértéke kifizetésének. 
A jelzésfestésre történı jelentkezés módjáról és 
feltételeirıl a szövetség tagszervezeteinek vezetıi 
2009. január 14-én kaptak már tájékoztatást, így 
azon természetjáró társaink, akik kedvet éreznek 

turistajelzés festéshez, érdeklıdhetnek egyesüle-
tük/szakosztályuk vezetıjénél. Természetesen a 
szövetség is szívesen ad felvilágosítást a 
hegyitura@eszaktura.hu e-mail címen és emellett 
érdemes nyomon követni a www.eszaktura.hu 
honlapon közzétett híreket is. 
Tájékoztatást keddi napokon a szövetség székhe-
lyén - 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1. sz. alatti 
Testnevelési és Sportintézet épületében- is lehet, 
ahol átvehetı a munka sikeres elvégzéséhez 
segítséget adó Útjelzésfestési Szabályzat is. 
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FENTIEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL 2009. ÉVBEN A B.-A.-Z. MEGYEI TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG 
A ZEMPLÉN-HEGYSÉG TURISTAÚTJAINAK ALÁBBI SZAKASZAIT HIRDETI MEG FESTÉSRE. 
 

Sorszám Útvonalszakasz Táv (km) Jelzés 

1. Monok-Vámosújfalu /Kossuth út/ 29,5 P sáv 

2. Tállya vá.-Tállya 1 P + 

3. Abaújszántó-Galambos-nyereg 10 Z sáv 

4. Abaújszántó- Krakó 3 Z ∆ 

5. Bodrogolaszi-Kıkapu 24 Z sáv 

6. Háromhuta-Rostalló 6,5 S sáv 

7. Szpalanyica-rét - Újhuta - Zsidó-rét 6,5 K □ 

8. Mlaka-rét – Sólyom bérc 0,5 S ∆ 

9. Kéked-Hollóháza 7 S sáv 

10. Gönc vá.– Kis-Amadé-hegy 5 P □ 

11. Gönc- Pálos kolostor 4,5 P + 

12. Hejce- Fehér-kút 4 P □ 

13. Rostalló – Kıkapu 1 S □ 

14. Tállyai hidegkút - Dalosok kútja 1,5 P ○ 

 Összesen: 104  
 

A. B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség ezúton is köszönetét fejezi ki azon személyeknek, akik az 
elmúlt évben felajánlott személyi jövedelemadójuk 1 %-ával segítséget nyújtanak a zempléni turistautak 
jelzéseinek felújításához. 

Kérjük, amennyiben tisztelt olvasónk egyetért a szövetség céljaival, akkor idén is segítsen a turista-
utak felújításának megvalósításához szükséges pénzügyi háttér megteremtésében, ajánlja fel szemé-
lyi jövedelemadójának 1 %-át. 

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség adószáma: 18400890-1-05 

 
Festés 

Egy havas hegy, egy csobogó kispatak 
Egy kis fehéret, egy kis kéket kaptak 

Hajladozó fák közt egy kis tisztás, virággal tele 
Barna a fára, zöld a tisztásra sok pötty bele 

 

Lássuk csak mi kellene még erre a tájra 
Kell egy titkos út, mi az erdıt körbejárja 
Ügyetlen kis ecset, az utat le ne fesd 

Ha rátalál, ki arra jár a titkát ki ne lesd 
 (ismeretlen szerzı) 
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GYALOGOS TERMÉSZETJÁRÓK XVI. ORSZÁGOS TALÁGYALOGOS TERMÉSZETJÁRÓK XVI. ORSZÁGOS TALÁGYALOGOS TERMÉSZETJÁRÓK XVI. ORSZÁGOS TALÁGYALOGOS TERMÉSZETJÁRÓK XVI. ORSZÁGOS TALÁLLLLKOZÓJA SZOLNOKKOZÓJA SZOLNOKKOZÓJA SZOLNOKKOZÓJA SZOLNOK    

2009. PÜNKÖSD2009. PÜNKÖSD2009. PÜNKÖSD2009. PÜNKÖSD    
 

 

2009. május 29. június 1. között Jász-Nagykun-Szolnok megye várja a Tisza 
és az Alföld iránt érdeklıdıket a Gyalogos Természetjárók XVI: Országos 
Találkozójára. A szervezık szeretnék bemutatni a még nem eléggé ismert, de 
annál nagyobb természeti, történelmi és kulturális értékeket rejtı tájat. A 
tájformáló Tisza és mellékfolyói, a csendes holtágak, a halkan susogó galéria 
erdık, a homályos múltig visszavezetı történelmi emlékek, valamint a föld 
mélyébıl feltörı melegvizek által táplált kényeztetı fürdık egyaránt a test és a 
lélek felfrissülését szolgálhatják. 

A találkozón autóbuszos túrák segítségével kerül bemutatásra a Jászság és a 
Zagyva világa, a Tiszazug, a Nagykunság, a Hármas-Körös tája, a Tisza múltja 
és jelene – régi és a mai létesítményei -, a Tisza-tó kincsei. Ritkán megvalósu-

ló program a tervezett tiszai hajóút, mely a hullámtér és ártér ékességeit, tanösvényét és arborétumát mutat-
ja meg. 

A rendezvény központja Szolnokon, a Tisza-ligetben lesz. Innen indulnak a 20 és 35 kilométeres, erıt próbá-
ló PÜNKÖSDI PELIKÁN teljesítménytúrák, a kaland-kedvelıknek a kötött idıs tájékozódási túraverseny, az 
Éjszakai Holdvilág Kupa, a Városismereti csapatverseny. 

Több vezetett túrán ismerhetik meg a résztvevık - a Szolnok körül kialakított több mint 140 km jelzett túraút-
vonalon - az újszászi parkerdıt és a Zagyvapartot, a Szolnok környéki holtágakat, a hullámtéri erdıket, s az 
Alföld lelkét, a Tiszát. 

Városnézést kínálnak a szervezık Szolnokon, Jászberényben, Mezıtúron, Martfőn. 

Ajánlott szabad programok között az értékes leleteket bemutató Szolnok Megyei Múzeum, az egyedi külön-
legességeket rejtı Repülı Múzeum, a felnıttek és gyermekek kedves kiránduló helye a - játszóteret, 
vadasparkot, turisztikai tanpályát, erdei tornapályát és erdei iskolát magába foglaló – Szolnoki Ökoturisztkai 
Parkerdı meglátogatása, vízi és kerékpáros túra szerepel. 

Különlegességként a programban Nordic Walking bemutató és túra is szerepel. 

A rendezvény részletes programja és meghívója hamarosan megjelenik. 

Minden érdeklıdıt szeretettel várnak a megye természetbarátai, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Termé-
szetbarát Szövetség és a megye Természetbarát Egyesületei. 

Vajk Ödön 
elnök 

A rendezvények helyszíneit, szálláshelyeit, utazási és részvételi költségeit tartalmazó programfüzet megjele-
nését a szervezık hamarosan ígérik. 

A pontos információkat a www.eszaktura.hu honlapunkon is közzétesszük. 
 

HÍV SZOLNOK, A „TISZA” FİVÁROSA! 
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Szomszédolás itthon rovatunkban a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Természetbarát Szövet-
ség bemutatásának apropóját a Gyalogos Termé-
szetjárók Országos Találkozójának idén tizenhato-
dik alkalommal történı megrendezése adta. 
Kedvcsinálóként tisztelt olvasóink figyelmébe 
ajánljuk a szervezık néhány tervezett programját, 
illetve a túramozgalmakat lelkesen teljesítı termé-
szetjárókat is szeretnénk megismertetni a környék 
különbözı nevezetességeit bemutató túraajánlata-
ival. 

A találkozó tervezett programjai között természe-
tesen szerepel Szolnok város látnivalóinak bemu-
tatása. A város, mely nemcsak megyeszékhely, 
hanem a tájegység központja is, a Tisza és a 
Zagyva torkolatánál – stratégiailag fontos helyen – 
alakult ki. Földvára valaha ispánsági központként 
mőködött és itt volt az Erdély felé haladó kereske-
delmi út legfontosabb közép-tiszai átkelıhelye és 
sóelosztó központja is. A városnézés során, a 
rendezvény központi helyéül szolgáló Tiszaligetbıl 
gyalogosan indulva az érdeklıdık megtekinthetik 
Szolnok legnevezetesebb épületei közül a Szigli-
geti Színház, a Református Templom, a Galéria és 
a Belvárosi Nagytemplom épületét. A Damjanich 
Múzeumban az „İseink háza táján” címő kiállítás 
kapcsán a térség történetét ırzı emlékekkel 
ismerkedhetünk meg, és sétát tehetünk a Zagyva 
partján. 

Autóbuszos kirándulás keretei között ismerhetjük 
meg az Alföld észak-nyugati peremén található, 
történelmi nevezetességekben és mőemlékekben 
gazdag kisvárost, Jászberényt, ahol a büszke 
jászok a mai napig ırzik hagyományaikat. Látoga-
tást tehetünk a Jász Múzeumban, ahol az „Élet a 
Jászok földjén” címő állandó kiállítás keretein belül 
a jászok múltjának írásos és tárgyi dokumentuma-
it, valamint az ország egyik legrégebbi történelmi 
ereklyéjét, a jászok mindenkori szimbólumát, a 

Lehel-kürtöt tekinthetjük meg. Sétát tehetünk a 
Jászberényi Növény- és Állatkertben, melynek 
kedvelt programjai között a gyerekek számára 
jelent igazi élményt a látványetetések bemutatója. 
A felnıttek számára lehetıségként adódik a Jász-
berény-Kerekudvar közötti 7 km-es távolságú 
gyalogtúra, melynek végén a település kápolnáját 
tekinthetjük meg, vagy kellemes lazításként a 
Városi Strand- és Termálfürdıben pihenhetünk. 
Szintén autóbuszos kirándulás során ismerkedhe-
tünk meg Mezıtúr és Túrkeve környékével. Mezı-
túr több mint 600 éves múltra visszatekintı ısi 
mezıváros, ahol a város látnivalóinak megtekinté-
se között szerepel például a Városházán toronylá-
togatás, a nemzetközi hírő Túri Fazekas Múzeum 
meglátogatása, illetve a Badár Emlékházban 
dolgozó Derecskei Magdolna fazekas mőhelyének 
meglátogatása és korongozás. 
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Az érdeklıdık megtekinthetik a Körös-völgyi 
Természetvédelmi Bemutatóházat. A 100 éve 
épített egykori szivattyútelepen kialakított tájház 
épületében az eredeti állapotú gızüzemő szivaty-
tyúk mellett a Körös vidékének növény- és állatvi-
lágát bemutató győjteménnyel is megismerkedhet-
nek a kirándulók. Kikapcsolódásként pedig széles-
körő wellness- és gyógyászati szolgáltatások 
várják a vendégeket Túrkevén a Gyógy- és Él-
ményfürdıben.  
Választási lehetıségként kínálkozik a Szolnok 
Millér–Kisköre–Tiszafüred útvonalat érintı autóbu-
szos út. A Milléri belvízi fıcsatorna mellett 1862-
ben épült zsilip és 1885-ben létesített gızüzemő 
belvízi átemelı telep ma már nem mőködik. A 
telepen a vízügyi szolgáltatás által használt gépe-
ket, berendezéseket és egyéb eszközöket bemu-
tatva Közép-Tisza vidéki vízgazdálkodás közel 200 
éves története elevenedik meg a látogatók elıtt. 
Az ország legnagyobb vízi létesítménye, a Kiskörei 
vízlépcsı 1973 óta üzemel. A felette kialakított 
tározó, a Tisza-tó pedig az ország második legna-
gyobb vízfelülete. A Tiszavirág Ártéri Sétaúton 
érintetlen vízi világ és varázslatos természeti 
környezet várja a látogatókat. 
Az 1.500 méter hosszú tanösvény tíz állomáson 
keresztül mutatja be a kérészek életét. A sétaút 
megtekintése idegenvezetıvel történik. Az útvonal 
legtávolabbi pontja eléri a sziget belsı tavát, ahol 
felfedezhetik az odaérkezık a tó rejtett szépségeit. 
Az edzett természetjárók a 20 és 35 km-es távú 
Pelikán teljesítménytúrák közül választhatnak, míg 
az éjszakai túrákat kedvelık a Holdvilág Kupa 
kötöttidıs tájékozódási csapat túraversenyen 
vehetnek részt. 
Kínálatként szerepel hajókirándulás Szolnok–
Rákóczifalva–Tiszakürt–Martfő–Rákóczifalva–
Szolnok útvonalon. Rákóczifalván, a Maci Múze-
umban a történelem különbözı korszakai eleve-
nednek meg a közel százéves mackók segítségé-
vel. 
A Tisza bal partján húzódó 6 km hosszúságú 
Tisza-parti Tanösvény hullámtéri élıhely típusok-

kal ismertet meg bennünket, tájékoztatást nyújt a 
beavatkozás elıtti és utáni állapotról, az élıhely 
regenerálási folyamatairól. 
Martfő legfontosabb látnivalói a modern, indiai 
stílusjegyeket is mutató Szent Tamás Római 
Katolikus Templom, a Városháza, a Református 
templom, Szent István király bronzszobra, valamint 
az Idıkapu millenniumi emlékmő. 
Végül látogatást tehetünk a több mint 900 fajból 
álló Tiszakürti Arborétumban. A környezı tájat a 
14 m magas kilátóból csodálhatjuk meg. 
A fenti programok fıkoordinátora a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Természetbarát Szövetség. A 
szervezetet 1962-ben alapították, 1997-tıl önálló 
jogi személyként, 1998-tól közhasznú szervezet-
ként mőködik. Mőködı túramozgalmaik közül 
legrégebbi a „Muzeális Mozdonyok Magyarorszá-
gon jelvényszerzı túramozgalom, melyet 1986-
ban, a Pest-Vác közötti vonalon megindult elsı 
magyar gızüzemő vasút 140. évfordulója alkalmá-
ból alapítottak. 1998-ban indult „A kerékpárosbarát 
Jász-Nagykun-Szolnok megyéért” kerékpáros 
körtúra jelvényszerzı túramozgalom. A néhány 
nap alatt bejárható túra alig 305 km hosszúságú, 
melynek során 12 igazoló helyet kell felkeresni. 
1999-ben indították útjára a Jász-Nagykun-
Szolnok megye turistája érintıpontos túramozgal-
mat, melynek célja a megye mőemlékeinek és 
védett természeti értékeinek megismertetése. A 
teljesítés ideje és formája kötetlen, lehet gyalogo-
san, vagy bármilyen közlekedési eszközzel is 
teljesíteni. A túrák során öt-öt mőemlék templomot 
(romot), múzeumot vagy kiállítóhelyet, védett 
épített természeti értéket, védett parkot, fasort, 
tájvédelmi körzetet, valamint gyógy- és termálfür-
dıt kell felkeresni és ennek tényét az igazolólapon 
igazolni. 
 
Az igazolófüzetek beszerezhetık a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Természetbarát Szövetség 
postacímén: 5001 Szolnok, Pf. 41. 

 

Mőemlék Múzeum Védett épített érték Védett park, fasor, 
TK 

Gyógy- és termál-
fürdı 

Fegyvernek 
Pusztatorony 

Mezıtúr 
Kiállító csarnok 

Karcag 
Zádor-híd 

Kenderes 
Fasor és kastélypark 

Cserkeszılı 

Kunhegyes 
Ref. templom 

Jászberény 
Jász Múzeum 

Kengyel, 
Bagi major 
Szélmalom 

Tiszaigar 
Arborétum 

Berekfürdı 

Tiszaderzs 
templomrom 

Tiszafüred 
Kiss Pál Múzeum 

Túrkeve 
lakóház 

Tiszakürt 
Arborétum Tiszaörs 

Jászberény 
Plébániatemplom 

Jászapáti 
Helytörténeti Győj-

temény 

Mezıtúr 
Peresigépház 

Törökszentmiklós 
kastélypark Jászszentandrás 

Jánoshida 
Rk.templom 

Szolnok 
Damjanich Múzeum 

Jászjákóhalma 
Templom-park 

Újszász 
Orczy kastélypark Túrkeve 

Kisújszállás 
Ref.templom 

Nagyiván 
HNP.fogadóház 

Jászdózsa 
Tarna-híd 

Nagykörő 
Közép-Tisza-Vidéki 

TK. 
Szolnok 

 
Összeállította - Bernáth Marietta 
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Északi tájÉszaki tájÉszaki tájÉszaki tájaaaakon/kon/kon/kon/Tudtad? Láttad ? Hallottad Tudtad? Láttad ? Hallottad Tudtad? Láttad ? Hallottad Tudtad? Láttad ? Hallottad ????    
LILLAFÜREDLILLAFÜREDLILLAFÜREDLILLAFÜRED----FÜRDFÜRDFÜRDFÜRDİ    

 
Lillafüreden járva a figyelmes túrázó egy új emlékoszloppal találkozhat. Több éves szervezımunka eredmé-
nyeként 2008. november 8-án, Lillafüreden, a Szent István-barlanggal szemközti parkoló mellett a Diósgyır-
ért Közhasznú Alapítvány felavatta Pávai Vajna Ferenc geológus emlékhelyét.  
 

Pávai Vajna Ferenc a XX. század egyik legnagyobb magyar 
geológusa - aki Lillafüred elnevezésének megfelelıen  - 
1927-1930 között klimatikus fürdıtelepet szeretett volna 
varázsolni az épülı Palotaszálló mellett a Szinva völgyében. 
Megállapította, hogy a miocén idıszakban (15 – 18 millió 
évvel ezelıtt) vagy az azt követı idıszakban magas hımér-
séklető vizek törtek a helyszínen felszínre és ennek nyomai a 
mai napig is megtalálhatók a Szent István barlang, valamint a 
diósgyıri vár melletti ısemberbarlang gömbfülkéinek kialaku-
lásában, továbbá Lillafürednél a Szinva és Garadna völgyé-
ben lerakódott 50 – 60 méter vastag édesvízi mészkı 
(travertíno) jelenlétében. Ezen édesvízi mészkıben alakult ki 
az a sajátos üregrendszer, amely az európai hírő Anna 
mésztufa barlang kialakulását jelentette. Kutatásai alapján 
kiszámította (egyesek szerint megálmodta), hogy e helyen 
1.300 méter mélységben lévı dolomitban 70-80 C°-os meleg 
víz található, amelyet kutatófúrással a felszínre lehet hozni.  
A fúrás kijelölését alapos terepbejárás és kisebb kutatófúrá-
sokkal megalapozott nagyobb területre kiterjedı kızetvizsgá-
lat elızte meg. A kutatófúrás Mazalán Pál gépészmérnök 
segítségével, nyolcvan évvel ezelıtt, 1927. május 5.-én (a 
Palota Szálló építésével egy idıben) kezdıdött meg a Szent 
István cseppkıbarlanggal szemközt, a mai autóparkolóban. 
Három év kemény munkájával 1930. februárjáig (triász 
mészkıben és palában) 734,5 méter mélységig jutottak, 
amikor a gazdasági világválság miatt (a beruházásba az 
akkori kormány is belebukott!) a fúrást leállították, de a fúrás 
mőtárgyai fennmaradtak. 

Ma sem tudjuk megmondani, hogy található-e meleg víz Lillafüreden? Olyan jó lenne, ha egyszer erre a 
kérdésre is választ kaphatnánk!  
Az emlékhely gondolatának megalkotója és a megvalósításban oroszlánrészt vállaló F. Tóth Géza nyugal-
mazott geológus a Diósgyırért Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke. Az emlékhelyet Rudolf Mihály 
Ybl díjas építész tervezte, az oszlopot Szondy Sándor fafaragó népi iparmővész faragta. A Bükki Nemzeti 
Park Igazgatóság ismertetıtáblát állított a tudós kutató és lillafüredi munkája emlékére. 

 
PÁVAI VAJNA FERENCPÁVAI VAJNA FERENCPÁVAI VAJNA FERENCPÁVAI VAJNA FERENC    
(Csongva, 1886. márc. 6. – Szekszárd, 1964. jan. 12.) 
 
Erdély szülötte, közeli rokonságban állt a világhírő matematikus Bolyai 
családdal. Geológus, a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa (1957). 
Egyetemi tanulmányai befejeztével 1910-ben a geológia doktora, 1911-ben 
a selmecbányai akadémián Böckh Hugó mellett tanársegéd az ásvány-
földtan-teleptani tanszéken. 1912-1914-ben az erdélyi, 1915 – 1918 között 
a horvátországi, majd 1918-tól a dunántúli szénhidrogén-kutatásokban volt 
jelentıs szerepe. 1920 végén a pénzügyminisztérium bányászati fı-
osztályára került, mint a kutatások geológus szakértıje és vezetıje. 1930-
tól a Földtani Intézet fıgeológusa 1944-ig, nyugdíjazásáig. 1950-ben reakti-
válták s újból a Földtani Intézetnél mőködött 1956-ig. Munkássága elsısor-
ban a tektonika, a kıolajföldtan és a vízföldtan területére terjedt ki; a hazai 
kıolaj- és földgázkutatás egyik úttörıje volt. Nevéhez főzıdik több jelentıs 
gyógy- és hévvíz feltárása (Szeged, Hajdúszoboszló, Cserkeszılı, Karcag, 
Debrecen, Szolnok), ugyanakkor İ a Miskolc-Tapolcai Barlangfürdı meg-
álmodója is. Élete végén fıként a hévvizekbıl nyerhetı geotermikus ener-
gia hasznosításának kérdései foglalkoztatták. Javaslatára létesültek az 
alföldi hévvízkutak mellett az elsı hévvizekkel főtött kertészetek. Tanulmá-
nyai fıként a Földtani Közlönyben és a Bányászati és Kohászati Lapokban jelentek meg. 

 
Összeállította - Garadnay Sándor 

11 



 

Északi tájÉszaki tájÉszaki tájÉszaki tájaaaakon/Túramozgalmakkon/Túramozgalmakkon/Túramozgalmakkon/Túramozgalmak    
 

TÚRAMOZGALOM: TERMÉSZETBARÁT SZERVEZETEK ÁLTAL KIÍRT, NEM MEGHATÁROZOTT NAPON (NAPOKON) RENDE-

ZETT, HANEM ÖNTEVÉKENYEN, FOLYAMATOSAN TELJESÍTHETİ HOSSZABB-RÖVIDEBB TÚRÁK. LEGTÖBBSZÖR ÚTVO-

NALHOZ KÖTÖTTEK, VAGY ÉRINTİ PONTOKAT TARTALMAZNAK.  

A JELVÉNYSZERZİ TÚRÁK ESETÉN AZ IGAZOLÓFÜZETBE, VAGY A TÚRAJELENTÉSRE A MEGADOTT ÉRINTÉSI PONTO-

KON BÉLYEGEZTETNI KELL.  

    

BEBEK PORTYABEBEK PORTYABEBEK PORTYABEBEK PORTYA    
    

A BEBEK PORTYA, AZ SZVSE SZENDRİI TERMÉSZETJÁRÓ SZAKOSZTÁLY 
SZÉKHELYÉN ÉPÜLT VÁRRAL, ANNAK ÉPÍTTETİIVEL - PELSİCI BEBEKEK - 
VAN ÖSSZEFÜGGÉSBEN. A KITŐZÖTT FELADAT: 6 DB SZENDRİ KÖRNYÉKI 
LÁTVÁNYOSSÁGOT FELKERESNI.  
 

A BEBEKEKRİL 

A középkorban a Bódva völgye és a Gömör-Tornai Karszt területének történetében jelentıs szerepet töltött 
be az Ákos nemzetségbıl kivált Bebek és Csetnek család. A Pelsıc és Csetnek vidékét Ákos a tatárjárás 
ideje után kapta IV. Béla királytól, kit hőségesen szolgált. A XIV. század elején élı I. Domokos volt az elsı 
az Ákos nemzetségbıl, aki Bebeknek nevezte magát, ezzel megalapította a Bebek nemzetséget. Domokos 
közvetlen leszármazottai, fiai alapították meg a család további két ágát. I. Istvántól származtatják az úgyne-
vezett pelsıci ágat, míg testvére György a vámosi ág megalapítója. 

Nagy Lajos király idejében a Bebekek birtokába került a szendrıi hegy lábánál, a fıútvonal mellett található 
régi vár, melyet a késıbbiekben már csak Bebek-várként emlegettek. A király halála után a Szádvár is a 
Bebekek kezére került. A kis ispáni várat átépítették fıúri várpalotává. Bebek György építette a Szendrıi 
várat is, mely az akkori vármegye elsı kıváraként volt ismert.  

A család az 1500-as évek elsı felében, megépítette a katonai és védelmi szempontból stratégiai jelentıségő 
Felsı várat, melynek maradványai ma is megtalálhatók a fenyvesekkel tarkított devon kori röghegy tetején. 
Szendrı akkori erıs pozícióját hangsúlyozza az a tény is, hogy 1612-ben a vármegye közgyőlése egy idıre 
(1660-ig) megyeszékhellyé nevezte ki. 

Ez és még számtalan történelmi fordulat és esemény kötıdik még a Bebek család nevéhez, mely lassan-
lassan már homályba vész… 

BEBEK PORTYA 

A Bebek portya célja, egyrészt, hogy a Bebekek nyomán mindenki felfedezhesse Szendrı és környéke 
természeti és kultúrtörténeti értékeit egy kellemes túrával egybekötve, másrészt a térség turisztikai kínálatá-
nak bıvítésével szeretnénk hozzájárulni a desztináció népszerősítéshez. A Bebek portya még fejlesztés 
alatt áll, de igyekszünk minél több érdekes és hasznos információval szolgálni a természet és történelem 
szerelmeseinek. 

A Bebek portya elnevezéső túramozgalom jellegzetessége, hogy az általunk megjelölt látványosságokat 
bármilyen sorrendben fel lehet keresni, illetve tetszıleges idı alatt lehet teljesíteni. A túra során ajánlott „Az 
Aggteleki-karszt, a Szlovák-karszt és a Cserehát”’ c. turistaatlasz és útikönyv használata. 

FELKERESENDİ NEVEZETESSÉGEK 

Abodi református templom  Szalonnai református templom Ördöggát 

Csorbakıi vár Martonyi kolostorrom Szendrı felsı vár 

A túrázóknak mind a hat helyen egy 10*12 cm-es fehér alapon piros jelzést kell keresniük és egy igazoló 
füzetbe be kell írniuk. A portyázók oklevélben és kitőzıben részesülnek.  

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

Az igazolólapot az SZVSE  honlapjáról kell letölteni .Fel kell kutatni az általunk megnevezett 6 nevezetesség 
helyszínét, majd a helyszínen talált nagybetőbıl és számból álló kombinációt be kell írni a füzetbe. 

Miután minden célállomás jele megvan, a füzetet – a személyes adatokkal kitöltve- vissza kell postázni a 
Szendrıi Természetjáró címére a nevezési díj befizetését igazoló feladóvevény fénymásolatával együtt. 

A nevezési díj: 500 Ft Ezt az összeget (rózsaszín) belföldi postautalványon kell befizetni. Cím: Szendrı 3752 
Part út 13. 

A teljesítık oklevelet és kitőzıt kapnak , valamint felkerülnek az SZVSE honlapjára a teljesítık névsorába. 
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ABOD REFORMÁTUS TEMPLOM 
 
Abod települése a Szendrıi-hegység és a Cserehát találkozásánál fekszik, a Nagy-Csákány-lápa elnevezé-
ső völgyszurdokban. A falu nagy valószínőséggel 1200-as években már létezett. Abod település neve az 
Aba személynévbıl eredeztethetı. Középkori oklevelekben Vyobod (Újabod), Abád, Oboud, Opud, Obad 
neveken szerepel. Az Aba név ısi magyar nemzetséget takar. Az Aba nemzetség Szent István korában a 
legtekintélyesebb és leggazdagabb család volt Abaúj, Borsod és Heves vármegyékben.  

A falu korai történetérıl tanúskodik a XIII. századi templom is. A 
XVI. század közepén már a Bebek család birtokát képezte ez a 
terület is. 1576-ban a török kirabolta és elpusztította a települést. 
Az 1700-as évek elején dúló pestis- és kolerajárvány pusztítása 
után a falu új telepesekkel népesült be. A falu 1690-tıl a XIX. 
Századig a Csáky család birtokában volt. 
A mőemlék jellegő református templom a XIII. században épült 
román stílusban. A templom belsı falának XV. századi képtöre-
dékeit az 1929-es renováláskor valószínőleg leverték vagy elfed-
ték. Az épület jellegzetessége, hogy a belsı terét román modorú, 
félköríves záródású, lırésszerő ablakok világítják meg. A szélfo-
gós bejárat fölött lévı huszitatoronyban egy 1612-bıl származó 
harang található.  

 
CSORBAKİ VÁRA 

 
A középkori Csorbakı vára a Szuhogy határában található Nagy-hegy egyik északkeleti gerincének végén 
épült fel. Feltételezhetı, hogy a XIII.-XIV. század fordulóján Ládi Csorba Miklós volt az elsı erısség építıje 
és névadója. A Ládiak korában épült vár egy szabálytalan trapéz alaprajzú lakótorony lehetett, mely elıtt egy 
négyszögletes fallal körülvett udvar volt. A vársáncárokkal volt megerısítve.  
A XIV-XV. században Borsod megyében két nagy családnak (Bebekek és Perényiek) voltak jelentıs birtoka-
ik. Ládi Csorba Miklós halála után fiai anyagi gondokkal küzdöttek és már nem volt elég pénzük a vár kar-

bantartására, így 1351-ben a Perényi család megszerezte Szuhogy falut 
és a várat. Perényi Imre fıúri központtá alakította  a Csorbakıi várat. Ezt 
bizonyítja az a tény, hogy 1408-ban – a közelben fekvı – Nyárádon 
pálos kolostort alapított. A régi vár helyén egy 3 helységbıl álló palotát 
emeltetett, melyhez 2 földszinti helységet is építetett. A falszorost és a 
belsı udvart ma vastag törmelékréteg fedi.A Csorbakı stratégiai jelentı-
sége a XV. Század folyamán még megmaradt. Perényi János halála után 
a Csorbakı már csak birtokigazgatási szerepet tölthettek be, tulajdonosai 
ritkán látogatták. 1540-41 fordulóján Ferdinánd király Bebek Ferencnek – 
magyarországi fıkapitány- adta a várat, aki átadta testvérének, Bebek 
Imre nagyprépostnak. Erre az idıszakra tehetı a pénzhamisító korszak. 
A több mint egy évtizedig mőködı pénzhamisító mőhelyet a palotában 
helyezték el. A feltárások során nagy mennyiségő hamisításra utaló 
leletek kerültek elı. A vár vad tivornyák helyszíne lett. Imre pap létére 
megnısült, de a király nem fosztotta meg prépostságától.1553-ban 
váratlanul meghalt Bebek Imre. Özvegye nem volt hajlandó kiköltözni a 
várból így Bebek Ferenc, Szendrı vár ura ostrommal bevette és a 
rudabányai bányászokkal leromboltatta a várat. Soha nem építették újjá. 

A XVII. Században a környék lakói ide menekültek a törökök elıl. A várhegyet ekkor már benıtte az erdı, és 
a mai napig fák borítják az egykori helyét.  
 
A MARTONYI HÁROMHEGYI PÁLOS TEMPLOM-ÉS KOLOSTORROM 
 

Magyarország területén egyedülálló mőemléknek számít a Martonyi 
kolostorrom. Ez a létesítmény - építészeti szempontból - a legjobb 
állapotban fennmaradt emléke az egyetlen magyar alapítású szerze-
tesrendnek. A Pálos rendet Özséb (esztergomi kanonokból lett remete) 
alapította 1250 körül. Aquinói Szent Tamás segítségével Rómában 
próbálta elnyerni a pápa jóváhagyását 1263-ban, de erre csak 46 évvel 
késıbb (1309) került sor Gentilis bíboros látogatását követıen. A fehér 
kámzsás remetebarátok rendjének 1327-ben már több mint 50 kolosto-
ra volt. A XIV. század második felében pedig már külföldön is elterjedt 
volt vallásfilozófiájuk. (1340: Németország, 1384: Lengyelország, 
késıbbi Ausztria, Dalmácia, Franciaország.)  
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A XVI. Század elején már szinte minden országban fellelhetı volt, viszont az 1600-as évek körül a török dúlás 
vetett véget a rend virágkorának. A törökök elleni küzdelem végére Magyarországon mindössze 6 kolostor 
maradt fenn. 1786-ban II. József bezáratta a kolostorokat, így felszámolta a rendet is.148 év csend után 1934-
50 között lengyel segítséggel újra éledt a pálos rend, majd 1989-tıl ismét megkezdték mőködésüket. Jelenleg 
269 pálos szerzetes él a rend 4 házában. Központi kolostoruk Czestochowában található, Lengyelországban.  

A mőemlék a Szalonnai-hegységben sőrő erdıjében található. Bódvarákó, Perkupa, illetve Martonyi felıl 
szintén megközelíthetı a kék és a zöld jelzéső túraútvonalakon.  

ÖRDÖG-GÁT 

A Telekes - Völgy önmagába véve is lenyőgözı szurdokvölgy, de a helyet igazán mindenki az Ördög-gát 
néven ismeri, és azzal azonosítja is. Az Ördög-gát tulajdonképpen egy víznyelı, amely a völgyet kialakító 
Telekes patak vizét elnyeli egy nagy szikla elıtt, majd a szikla alatt elfolyva az "ördög ismét elıvarázsolja a 
vizet" egy pici tavacskába.  
A völgy másik jellegzetessége, a tavasszal nyíló rengetek hóvirág, ami még gyönyörőbbé teszi a tájat. A 
völgy hővös klímájának köszönhetıen a hóvirág késıbb nyílik itt, mint az máshol szokásos, így március- 
áprilisban (a teljesítménytúra ideje alatt is valószínőleg) megcsodálhatjuk a virágokat. 
Ám ne felejtsük el,hogy a hóvirág védett növény, a Telekes -Völgy pedig ráadásul Természetvédelmi Terü-
let is, így fokozottan tilos a hóvirágok szedése.  
 

 

Hóvirág (Galanthus nivalis) 
 
A hóvirág az amarilliszfélék (Amaryllidaceae) családjába tartozik. Egyike legko-
rábban virágzó növényeinknek, fıként üde hegy- és dombvidéki erdeinkben, li-
getekben és cserjésekben már február-márciusban, a hóolvadást követıen ha-
marosan megjelennek bókoló virágai. Évelı, hagymás növény, két 10-20 cm 
hosszú, keskeny levele között egy azoknál hosszabb tıkocsány ered, aminek 
végén található a leples virág. A három nagyobb külsı lepellevél fehér színő, a 
belsı három jóval kisebb lepellevél zöldes színő és kicsípett csúcsú, amelyek-
nek belsı felszínén egy-egy félhold alakú sárga folt is megfigyelhetı. Bogyósze-
rő toktermése van. Hagymája gyógyhatású alkaloidokat tartalmaz. 

A hóvirág 2005 szeptemberétıl védett növény, miután az Európai Közösségben a természetvédelmi 
szempontból jelentıs növényfajok� közé került (vö. 13/2001. (V.9.) KöM rendelet módosításáról szóló 
23/2005. (VIII. 31.) KvVM rendelet). Értéke 10 ezer Ft. 

 
 
A völgy a Rudabányai-hegységet  Alsótelekes és a Bódva-völgye között szeli át. A vadregényes szurdok-
völgy legszebb szakasza az „Ördög-gát” sziklája és közvetlen környezete. A hegyoldalról merılegesen lefutó 
patak útjában álló sziklagerinc nevét már 1298-ban is említik Urdunggata (Ördög-gátja) néven. A sziklatarajt 
a víz egykor patkó alakú kanyart leírva kerülte meg, de a patak átfőrészelte a sziklafalat, így a régi, kerülı 

patakszurdok a „Keringı” szárazon maradt.  A 
Keringıtıl feljebb a patakmederben megjele-
nik a víz, mely a kövek között a víznyelıben 
tőnik el. A csapadékos idık áradásait már 
nem képesek befogadni a meder sziklahasa-
dékai, ekkor a víz az Ördöggáton át zuhogó 
vízeséssel tör elıre a völgy alsó része felé. A 
Keringı barlangjai közül az Ördöggát-lyuk 
régészeti leleteirıl is nevezetes.. 
 
Megközelíthetıség:Varbóc irányából piros 
jelzés mentén (P) Borsó-hegy * Hosszú –
Tégla-hegy * Lászi – puszta * Henc-völgy 
(mőút) * Ifjúsági tábor * Keringı bérc * ezek 
után a (Z) zöld jelzésen haladunk déli irányba 
Ördög-gátig 
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SZALONNAI REFORMÁTUS TEMPLOM 

 
Szalonna települést 1249-ben említik elıször Zolouna néven. A falu 
neve szláv eredető, a „sós víz” jelentéső slano szóból eredeztethetı, 
mely a falu északi határában fakadó melegvízforrásra utal. A település a 
honfoglaló Örsúr nemzetség egyik ágának szálláshelye volt egykoron A 
település legfontosabb mőemléke a XI. századi Árpád-kori - torony 
nélküli – körtemplom. A román kori templom a 11. században épült, 
melyet többször is bıvítettek a 13. és a 15. század folyamán. A török 
idıszakban felgyújtott templomot késıbb helyreállítják. A templom 
északi felén egy 15 méter magas, barokk stílusú galériás tornyú fa 
harangláb épült 1765-ben.A templom átalakított állapotban maradt ránk. 
A jelenlegi formája köríves szentéllyel épült körtemplom (rotunda*) 
bıvítésébıl származik. A templom megmaradt emlékei közül külön 
figyelmet érdemel a belsı falfelületen feltárt és bemutatott gazdag 
falfestménysorozat. A templomot 1562-ben a törökök feldúlták, felújítása 
során új zsindelytetıt kapott. 1589 körül már a reformátusok kezén volt, 
ekkor a freskókat lemeszelték, csak az 1970-es években végzett re-
konstrukció során váltak újra láthatóvá a falfestmények.  

 
SZENDRİ FELSİ VÁR 
 
Szendrı település elsı említése 1312-bıl ismert. A településen feltehetısen 5 várat építettek (Korai vár, 
Alsó vár/ Csáky kastély, Huszitavár, Németvár, Felsıvár). Cselenfi Sándor fia János királyi várnagyot elıször 
1355-ben említik, ekkor már állt a (korai) vár és a király kezében volt. A középkori vár korai történetérıl 
semmit sem tudunk, bár az Anjouk 1355 elıtt ritkán építettek várakat Magyarországon. E vár helye ma még 
ismeretlen: sem a Várhegyen, sem a késıbbi Alsóvár helyén nem találtak a XIII.-XIV. századi rétegeket.  
A Felsıvár a harmadikként felépített védıerıdítmény, amely a Bódva bal partján emelkedı több mint 200 m 
magas Várhegy nevő dombra épült. A XXI. század végén végzett ásatások kimutatták, hogy a XVI. század 
elıtti építkezésnek ezen a helyen nincs nyoma. Felsı vár a terepi viszonyok miatt kissé szabálytalan ötszög 
alapú ötbástyás erıdítmény volt. A bástyák elnevezései: Kortláth-, Kapu- v. Szt. Gábriel, Sáros-, Császári-, 
Szt. Mihály- v. Wesselényi-bástya. A belsıvárat a domb középsı részére emelték, melynek alapját feltöltés-
sel erısítették meg. Ezt a létesítményt egy 2 m-nél is vastagabb sokszögő, övpárkánnyal tagolt fallal vették 
körül. A belsı várban mőködött várkápolna is, a falap mögött pedig ágyúállásokat alakítottak ki. ki egykoron 
Annyit biztosan tudni lehet, hogy a felsı vár építése lassan haladt, 1606-ban még nem készült el. A külsı 
falöv nagy része az 1610-es 20-as évek között épült. Az udvarban épült házikók tetıszerkezetét zsindely 
fedte. A 60-as években viszont a bástya cölöpsorral védett kötıgátjainak egy részét kıfalakkal váltották fel. 
1692-ben a központi lıportoronyba villám csapott, s a robbanás következtében a belsıvár megsemmisült. A 
kurucok 1704-ben egy éves blokád után elfoglalták a várat, majd 1707-ben Rákóczi Ferenc parancsára 
lerombolták. A megmaradt falak nagy részét széthordták. A feltárások során jelentıs mennyiségő XVII. 
századi cserépedény és konyhacsempe leletanyag, kevés üvegpohár-törmelék, vaseszközök és fegyverma-
radványok kerültek elı. 
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TÚRÁNK SORÁN A SZABÁLYOSAN FELFESTETT TURISTAJELZÉSEK MELLETT EGYÉB JELZÉSEKKEL IS TALÁLKOZHA-

TUNK. ILYENEK A FEHÉR, VAGY SÁRGA ALAPRA FERDÉN FESTETT SÁVOK, VAGY EGYÉB KÉPES JELEK, AMELYEK 

TANÖSVÉNYEKET JELÖLNEK. EZEK FORGALMAS HELYRİL INDULNAK, ÉS FORGALMAS HELYRE ÉRKEZNEK. CÉLJUKAT 

AZ ÚTVONALTÓL KÉSZÜLT FÜZET TARTALMAZZA, VAGY AZ ÚTVONAL MENTÉN TALÁLHATÓ TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁRÓL 

OLVASHATJUK EL. AZ EGYES ÁLLOMÁSHELYEKEN LEÍRJÁK A TUDNIVALÓKAT. A FÜZET AZ INDULÁSI, VAGY AZ ÉRKE-

ZÉSI PONT KÖRNYÉKÉN SZEREZHETİ BE.JELENLEG A MEGYÉBEN 36 TANÖSVÉNY TALÁLHATÓ. TESSÉK VÉGIGJÁRNI 

    

REJTEKI NAGYKÖR REJTEKI NAGYKÖR REJTEKI NAGYKÖR REJTEKI NAGYKÖR TANÖSVÉNY TANÖSVÉNY TANÖSVÉNY TANÖSVÉNY ––––    BÜKKBÜKKBÜKKBÜKK----HEGHEGHEGHEGYYYYSÉGSÉGSÉGSÉG    
 
A tanösvény kezdete - akárcsak a Rejteki kisköré - a rejteki Kutatóház, bár indulóállomásként Répáshutát is 
választhatjuk. Az útvonal hossza 9 km, 12 db tájékoztató táblával. A túra idıtartama körülbelül 4-5 órát vesz 
igénybe. A tanösvény minden évszakban járható. Ne feledjük, hogy a tanösvény teljes egészében a nemzeti 
park területén van. Sem kızeteket, sem élılényeket nem győjthetünk, sıt a kijelölt útvonalról se térjünk le!  

 
Állomások a tanösvényen:           Térképvázlat a tanösvény útvonaláról: 

 
 

1.állomás:  Rejteki 1. kıfülke 
2. állomás:  Szarvaskúti-Csúnya-völgy  
3. állomás:  Csúnya-völgy és Hór-völgy talál-
kozása  
4. állomás: Gyertyán-völgyi üveghuta  
5. állomás: Katavotra  
6. állomás: Tebe-puszta  
7. állomás: Balla-völgy és Csúnya-völgy ta-
lálkozása  
8. állomás: Balla-barlang  
9. állomás: Répáshuta, tájház  

10. állomás: Pongor-lyuk-tetı  
11. állomás: Diós-patak  
12. állomás: Pénz-pataki-víznyelı  

 
 
Rejteki 1. kıfülke 
A Rejtek 1. sz. és 2. sz. kıfülkét a Zsérci-Nagy-Dél 
nyugati gerincébe visszavágódó Rejtekvölgy közép-
sı szakaszán találjuk, a turistaút melletti sziklafalak-
ban. A mészkırétegek a Rejteki-patak intenzív 
völgymélyítı tevékenységével kerültek felszínre, a jól 
karsztosodó,erısen meggyőrt rétegek mentén egy 16 m hosszú kıfülke képzıdött. A kıfülke ásatását 1958-
ban, ıslénytani kutatás céljából Jánossy Dénes végezte. A jégkor legvégét reprezentáló rétegsor alsó ré-
szén még rénszarvas került elı, majd megjelennek a melegkedvelı kétéltőek és hüllık, sıt a mókus, a 
vakond és a nedvességkedvelı törpeegér is.Vértes László az alsó rétegekbıl el_került kıszilánkokat a 
„barlangi gravetti” kultúrkörbe sorolta, amit ma Pilisszántói-kultúrának nevezünk. 

Az 1. sz. kıfülke körül a sziklaerdıben gyakori 
főféle az erdei csenkesz és megtalálható pl. a 
szagos müge, a kapotnyak, a sokvirágú salamon-
pecsét, a csodás ibolya, a szélfő és a medvetalp 
is. A sziklák erdıtársulása a hársas-kırises, 
melynek lombkoronaszintjében a gyertyán esetleg 
a bükk is elıfordul. 
 
Szarvaskúti-Csúnya-völgy 
A Rejteki 1. sz. kıfülkétıl fokozatosan ereszkedünk 
le a Rejteki-patak V-alakú, felsı szakaszjellegő 
völgyébe. Mintegy 1 km megtétele után a völgy 
elszőkül, s az agyagpala közül üledékes, triász 
mészkı bukkan a felszínre. A kızethatáron a patak a 
mélybe fejezıdik, s a völgy meredek sziklafalakkal 
övezett szurdokká szőkül. 

1
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A puhább palatérszínrıl a mészkıre átöröklıdött ún. epigenetikus völgy mély, szőkebb szurdokszakaszként 
jelenik meg kb. 300 m hosszan a Szarvaskúti-Csúnya-völgy középsı szakaszán, illetve a völgy Hór-völgybe 
torkoló kijáratánál. Ezen a völgyszakaszon, a 3. állomás környékén a szurdokerdı társulás tagozódás át és 
jellegzetességeit figyelhetjük meg. A meredek sziklafalakkal, kıgörgetegekkel tarkított szurdokvölgy állandó-
an nedves, hővös klímája a magasabb hegyvidékeken elterjedt állatfajoknak jelent élıhelyet. A Keleti-
Kárpátok bennszülött (endemikus) csigája a kárpáti kék meztelen csiga. A nedves környezetben, kövek 
között és a ledılt fák törzsei alatt számos más csigafaj is megtalálható. A szurdokerdı ledılt bükk- és juhar-
fái alatt vadásznak csigákra, kisebb rovarokra a futóbogarak. Legfeltőnıbb képviselıjük a kék futrinka. 
Egyes években, májusban felhangzik a kis légykapó hímjének jellegzetes éneke a Csúnyavölgy és a Balla-
völgy találkozásánál. Ez a jellegzetes szurdokerdei madárfaj csak ott fordul elı, ahol az erdıt még a termé-
szetes szintezettség jellemzi és a völgyben csermely vagy szivárgó vizek csörgedeznek. 
 
Gyertyán-völgyi üveghuta (ipartörténeti emlékhely) 
A Gyertyán-völgyben a répáshutai üzem áttelepítésével 1834-
ben Schier József kezdte el az üveggyártást. İ vásárolta meg a 
répási huta fellendítıje, Struller József özvegyétıl az üzemet és 
annak felszerelését. Bérbe vette a diósgyıri koronauradalomtól 
a Gyertyán-völgy egy több, mint 11 holdas területét, és ott 
felépítette az üzemet. Az új telephely mellett szintén kialakult 
egy kisebb település. Az egykori hutatelep helyén 2001-ben a 
miskolci Herman Ottó Múzeum régészeti feltárásokat kezdett. 
Több épület alapfalait találták meg. Egy munkásház alapjai fölé 
tetıt emeltek, alatta tablókon kis kiállítás ismerteti meg a láto-
gatót a gyertyán-völgyi üveggyártás történetével. Szomszédsá-
gában egy lakóház alapjait pótolták ki és magasították meg. 
Mellette az üveghuta egykori hulladékdombja (halna) helyét 
sőrő üvegtörmelék jelzi. 
 
Tebe-puszta 
A Tebe-rét környezetét is könnyen pusztuló, átalakult jura agyagpala építi fel. A kiszélesedı völgyszakaszon 
a Hór-patak fölött széles ártér (alluvium) képzıdött. Az alluvium peremére a mellékvölgyek kijáratában 
kisebb-nagyobb legyezıszerően kiszélesedı hordalékkúp települt. Ezek közül a Balla-völgy torkolatában 
találjuk a legnagyobbat, mely ma is épül, s a Hórpatakot keleti irányba téríti el. A Tebe-rétnél kiszélesedı 
völgytalpon mocsárréti, magassásos társulás látható. Szélén fıként gyertyános-tölgyesek húzódnak. Az 
erdıszélen szinte mindig jelen van a feltőnı színő kéküstökő csormolya. 
 

Balla-barlang 
A Balla-barlangot rejtı kızet a triász idıszak utolsó harmadában, mintegy 230-210 
millió évvel ezelıtt rakódott le a trópusi tenger korallzátonyain és háttérlagúnáiban. Az 
54 méter hosszú, egytermes, de nyolc kisebb-nagyobb oldalágat is magába foglaló 
üregben az oldás nyomaiként gömbüstöket, hieroglifa-szerő felületi formákat, a kiválá-
sok között elöregedett cseppköveket, elsısorban lefolyás formájában, de néhol erısen 
visszaoldottan, kevés borsó követ és montmilchet láthatunk. A barlang régészeti 
feltárását 1909-ben Hillebrand Jenı kezdte el, és már a próbagödör kiásásakor meg-
találta a nevezetes gyermekcsontokat. A Balla-barlang felé közeledve a sziklaerdıt 
felváltja néhol a szubmontán bükkös szép látványa. 
 

Diós-patak 
Répáshuta térségében található a Délkeleti-Bükk legnagyobb összefüggı karsztterülete, az ún. Répáshutai-
mészkıhátság. A mészkıhátságot északról jurakori nem vízáteresztı agyagpala térszínek övezik, így a 
Bükk-fennsík peremérıl állandó és idıszakosan mőködı vízfolyások jutnak le a hátság területére. A patakok 
az agyagpala és a mészkı kızethatára mentén ún. víznyelıkben tőnnek el. Ilyen karsztperemi víznyelı a 
Diós-pataki, a Pénz-pataki, valamint a Kajla-pataki víznyelı. 
 
Pénz-pataki-víznyelı barlang 
A Csúnya-völgyben 528 m tszf. magasságban nyíló barlangot 1953-ban Jakucs László vezetésével tárták fel 
a kutatók. A triász idıszaki mészkıben kialakult, mintegy 650 m hosszú és 150 m mély rendszer a Pénz-
patak állandó víznyelıje. A bejárati omladékzónát keskeny, 2-3 m magas, lépcsıs, kevés cseppkıvel díszí-
tett eróziós folyosó váltja fel, majd egy 60 m-es hasadékakna vezet a végpontot jelentı szifonig. Hidrológiai 
jelentısége alapján 1982 óta fokozott védelem alatt álló víznyelıbarlang, csak engedéllyel látogatható, 
bejárásához technikai eszköz szükséges. A Pénz-pataki-víznyelıtıl a K+, majd S jelzéső turistaúton (követ-
ve a tanösvény jelzését) jutunk vissza utunk kiinduló állomásához, Rejtekbe. 
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EGY GOMBÓC FAGYIEGY GOMBÓC FAGYIEGY GOMBÓC FAGYIEGY GOMBÓC FAGYI    
 
Boldogan emlékszem vissza a három évvel ezelıtti 
idıszakra, amikor az egyesületi vezetık megvá-
lasztottak. 
Akkor, amikor megkérdezték tılem milyen termé-
szetjárást szeretnék a megyében, azt feleltem 
olyat, mint amilyen Tiszaújvárosban van a TSC-
nél. 
Tetszett a létszámnövekedés, a mérsékelt anyagi 
alapokra helyezett természetjárás, a kemény, 
következetes pénzügyi alapok megteremtése az 
egyesület mőködéséhez. 
Úgy gondoltam a jó program vonzó, így jó progra-
mokat kell csinálni. A megye természetjáróinak 
szerveztünk természetjáró majálist, juniálist, volt 
ingyen buszos kirándulás a túravezetıknek,  
újsággal, kitőzıvel, regisztrációs díjjal megszerve-
zett tiszafüredi vízitábor. Megszerveztük nagy 
sikerrel a regionális gyalogos találkozót is. A 
szervezés eredménye a jó hangulat, taglétszám 
növekedés és siker. Sajnos nem vagyunk egyfor-
mák, volt aki nem így látta. 
Fel szeretném itt hívni a figyelmet, és szeretnék 
rávilágítani arra, hogy a természetjárás egy csodá-
latos, fennkölt dolog. 
Már száz évvel ezelıtt elıdünk megfogalmazta, 
erdıt bárki járhat, a vad is járja az erdıt, de a 
természetjárót az különbözteti meg az erdıjárótól, 
hogy az igazi természetjáró természetjáró létesít-
ményeket hoz létre. 
A természetjárás egy nagy hagyományokra vissza-
tekintı mozgalom, melyhez lelkileg és erkölcsileg 
kötıdni kell. 
Ahhoz hogy természetjáró létesítményeket létre 
tudjunk hozni olyan emberek kellenek, akik saját 
energiájukkal és anyagi lehetıségeikkel vállalnak 
nemes feladatot. 
İk azok, akik maguk boldogságára, és mások 
boldogítására és utódaiknak hoznak létre mara-
dandó dolgokat. 
Ha egyedül teszed a dolgodat neked boldogság, 
ha többen teszitek többeknek is boldogság, és 
boldogságot szerezni manapság ugyan kezd 
kikopni a fogalomtárból, de csodálatos. 
Ahhoz, hogy nagy dolgot és maradandót tudjunk 
létrehozni, ehhez több ember kell, ezeket az 
embereket győjtik az egyesületek. Ezek az embe-
rek diákok, nyugdíjasok aktív dolgozók. 
Természetjárás iránti elkötelezettségbıl vállalnak 
anyagi hozzájárulást a fenti feladatok elvégzésére. 
Ki havi ötven forinttal, ki havi egy fagylalt árával, 
száz forinttal. 
Próbáltam érzékeltetni milyen kevés pénzt kell arra 
áldozni, hogy elmondhassa magáról az ember, 
hogy ahhoz a népes családhoz tartozom, akik 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a természetjárás 
örömet okozzon másoknak, hogy legyen járható 
turistaút, legyenek teljesítménytúrák, túramozgal-
mak. 
A 2009-es tagdíjatokkal megelılegezitek az elkö-
vetkezı idıszak természetjáró létesítményeinek 
megalkotását, hogy utódaink is biztonságban 

járhassák az erdıket és örülhessenek az általunk 
megalkotott dolgoknak. 
Ezért kérlek benneteket, hogy ha megkérdezitek 
magatoktól, hogy az MTSZ-nél érvényesítsek-e, 
akkor jusson eszetekbe, hogy egy gombóc fagyi, 
és az utódaink örülni fognak annak, hogy mi most 
valamit teszünk a természetjárásért. 
Természetjárásban gazdag boldog évet, kívánok 
mindenkinek! 

Balogh Sándor 
 fıtitkár 

 
Milyen anyagi hasznot jelent az 

MTSZ -hez tartozni? 
 

• Szállásdíj kedvez-
mény lehetıség az 
MTSZ tagszervezetei 
által üzemeltetett turista- 
és kulcsosházakban. - 
Turistabiztosítás hivata-
los túrán a találkozástól 
a túra befejezéséig. 

• Barlangi belépıdíj kedvezmény 50% (pl.: Agg-
teleki Cseppkıbarlangba, Pálvölgyi Cseppkı-
barlangba, stb.).  Térképvásárlási kedvezmény: 
10 % a Cartográfia Kft. térképboltjaiban. 
• Kiadvány vásárlási kedvezmény: MTSZ kiad-
ványaiból 10-20 %. 
• A szövetségi tagság lehetıvé teszi túravezetıi 
képesítés megszerzését 
• Természetjáró minısítést és az MTSZ által 
szervezett túramozgalmak (Országos Kéktúra, 
Alföldi Kéktúra, Dél-dunántúli Kéktúra) teljesíté-
séért járó elismerést csak az MTSZ tagjai kaphat-
ják meg térítésmentesen. Az említett túramoz-
galmak bármikor teljesíthetık. 
• Az MTSZ szakmai segítséget ad a természet-
barát ügyekben hozzáfordulónak. Ezzel idı taka-
rítható meg. Ez is pénz. 
 
A megye szervezett természetjáróinak 

nyújtott többlet kedvezmények 
 
• Eseti szállásdíj kedvezmény (akciók) a szövet-
ség turistaházaiban. 
• 15-20 %-os árkedvezmény a szövetségi kiad-
ványokra (pl. a Bükk, Cserehát turistakalauza 
stb.) és más turisztikai jellegő (könyvekre, térké-
pekre. 
• Kedvezményes áron szervezett autóbuszos, 
kombinált programok (túra, városnézés stb.). 
• A megyei szövetség nyílt rendezvényein a 
szervezett természetjárók különbözı mértékő 
kedvezményeket kapnak. 
• Egyéb, alkalmi térítésmentes és kedvezmé-
nyes árú központi programok, évfordulós esemé-
nyek szervezése a szövetség tagságának. 
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AZ ÉLETBEN MARADT FARSANG . 

A farsang a karácsonyi ünnepkör végén, 
vízkeresztkor (január 6.) indul és a húsvéti ünnep-
kor kezdetéig, hamvazószerdáig (változó idıpont) 
tart. A kereszténység elıtti idıkbıl származó 
farsangot az „erkölcsös” 16. és 17. században 
nem eredete, hanem bujaságot szimbolizáló 
szokásai miatt tiltották, azonban a reformáció-
ellenreformáció szellemi légköre sem volt elegen-
dı a hagyomány felszámolásához. A farsang 
jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus 
naptárban nem kötıdik hozzá jelentıs vallási 
ünnep, alapvetıen a gazdag néphagyományok-
ra épül. A farsang azon kevés népszokásaink 
egyike, amely életben maradt a múlt században és 
életképesnek bizonyul a 21. század kezdetén is. 
 

A FARSANG LÉNYEGE 
A középkori Magyarországon a farsangot nemesi, 
polgári és népi kultúrában egyaránt megünnepel-
ték: míg a királyi udvarban karneválokat tartottak, 
addig a városokban és a falvakban fásángot. A 
magyar nyelvbe – szemben a legtöbb európai 
nyelvvel – a farsang szó nyert létjogosultságot a 
karnevál helyett. A német eredető fasching szóból 
származó kifejezés jelentése húshagyókedd, ami 
az ünnep végére, a húsvétot megelızı böjt kezde-
tére utal. (A karnevál jelentése valószínőleg 
ugyanez: cardo és vale fordítása „hús, Isten hoz-
zád!”) 
Akárcsak kisfarsangkor, nagyfarsang idején is 
szabad a tánc, a bálok szervezése és a házasság-
kötés, tulajdonképpen a húsvétot megelızı negy-
ven napos böjt elıtti féktelen mulatozás idıszaka. 
A szokásjogon alapuló merev szabályok pár hétre 
megszőnnek létezni, a világ kifordul önmagából. 
Tetıpontját a hamvazószerdát megelızı héten 
éri el, az utolsó napok jelentıségét bizonyítja, 
hogy minden egyes napnak külön elnevezése 
alakult ki a magyar nyelvben. A párválasztás 
mellett a farsang lényege a szabályok felrúgása 
és kigúnyolása, amelyet jól példáz a következ-
mény nélküli bolondázás az álarc névtelensége 

mögött vagy a nemi szerepek felrúgása asszony-
farsangkor. 

FONTOSABB NÉPSZFONTOSABB NÉPSZFONTOSABB NÉPSZFONTOSABB NÉPSZOOOOKÁSOK:KÁSOK:KÁSOK:KÁSOK:    
 
Asszonyfarsang: rendszerint a farsang utolsó 
szakaszában csak az asszonyok részvételével 
tartott farsang. Az év egyetlen napján a nık korlát-
lanul ihattak, zeneszó mellett nótáztak, férfi módra 
mulattak.  
Farsangi dramatikus és alakoskodó játékok: 
jelmezekkel, maszkokkal elıadott „szerepjátékok”, 
felvonulások. Legtipikusabb jelmezek: ördög, 
koldus, török, kereskedı, cigányasszony, állat-
maszk- és jelmez valamint fiúk-lányok/férfiak-
asszonyok ruhacseréje. Legjellemzıbb játék: 
lakodalom és kivégzés humoros elıadása, vala-
mint Konc király és Cibere vajda. Leghíresebb 
felvonulás: mohácsi busójárás. 
Eljegyzés: báli szezon és táncmulatság lényege. 
A falvakban a legények szervezték a bálokat. A 
lányok rokonaik közvetítésével bokrétát adtak a 
kiszemelt legényeknek, akik a farsang végén 
nyilvános színvallásként a kalapjukra tőzték a 
bokrétát. Ezt követte az eljegyzés. A húsvéti böjt 
idıszakában tilos volt esküvıt tartani, ezért a 
farsang fontos „esküvıi szezon”, erre utal az 
ünnepnapok elnevezése is (pl.: elsı mennyegzıs 
vasárnap = vízkereszt utáni elsı vasárnap, 
vıvasárnap = farsangvasárnap az ifjú férj az após 
kontójára fogyasztott, stb.). 
 
Farsang farka: farsang utolsó három napja. 
 
Farsangtemetés vagy téltemetés: húshagyóked-
den általában szalmabábut vagy koporsót égettek, 
jelképesen lezárták a farsangot és a telet.  
 
Hamvazószerda: böjt elsı napja. 
 
Húshagyókedd: farsang utolsó napja. 
 
Konc király és Cibere vaja: Európa szerte elter-
jedt szokás, dramatikus játék. Konc király a zsíros 
ételek, Cibere vajda a böjt jelképe. Vízkeresztkor 
és húshagyókedden megküzdöttek egymással, 
elsı esetben Konc király, másodízben Cibere 
vajda nyerte a párviadalt.  
Köszöntık: más ünnepekhez hasonlóan farsang-
kor házról házra jártak, jókívánságokat mondtak és 
adományokat győjtöttek.  
Lányok vasárnapja: hajadonok vettek rész rajta, 
házról házra járva adományokat győjtöttek.  
Torkos csütörtök: hamvazószerda után tartott 
ünnep, tulajdonképpen már a böjti idıszakra esı 
lakmározás. A farsangkor megmaradt ételeket 
fogyasztották el. Pár éve a hagyományt moderni-
zált formában újjáélesztették, az éttermekben 
kedvezményekkel várják a vendégeket.  
A népszokások sokszínőek, kevésbé uniformizál-
tak, mint napjaink ünnepei. Az említett példák a 
leggyakrabban elıforduló szokásokat mutatja be. 
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Egy szép hétvégét hol is tölthette el a család, mint tavaink partján! De 
ezúttal egy igazi csemegéhez igyekszünk kedvet csinálni! Irány a 
Tisza-tó felfedezésre váró, érintetlen világa! 
Tiszaújvárostól könnyen elérhetı a tó, ahol kerékpározásra, 
vizitúrákra, természetjárásra, kikapcsolódásra és szórakozásra szám-
talan lehetıség kínálkozik, a programokat egész könyvnyi kiadvány-
ban lehet megtalálni. İsz lévén nem zavar minket a zajos fürdıvilág, 
így induljunk felfedezni a Tisza-tó természeti szépségeit! 
Poroszlón elérve a tavat, a hídnál találjuk a Főzfa pihenı parkot, mely 
ideális kiindulópontja a tó felfedezésének. A bejárat mellıl indul az új, 
minden igényt kielégítı kényelmes kerékpárút, mely segítségével 
könnyedén és kényelmesen végigtekerhetünk a tó jobb partján, érint-
ve számos szép partszakaszt, strandot, vendéglátó egységet. Utunkat 
madarak kavalkádja fogja követni és a panoráma is magáért beszél. 
Kerékpárokat helyben is bérelhetünk, az árak megfizethetıek, a 
töltésen végighúzódó 3 méter széles aszfaltos kerékpárút tökéletes. 
Visszatérve a pihenı parkhoz, sétáljunk ki a csónakkikötıbe, ahol 
minden este csónakázás közben, a vízrıl lehet élvezni a mesébe illı 
naplementét a tó sárgásan csillogó tükrében. 
Akár a pihenı parkban, akár a csónakkikötıben lehet csónakot bérelni 
kis motorral (igény esetén vezetıvel is), mindenképpen ezt a módját 
ajánljuk a tó bejárásának. Egy más világba érünk, ahogy a Hortobágyi 
Nemzeti Park szigorúan védett területére érünk. Pontos térképek és 
„útjelzı” táblák segítségével közlekedhetünk a nádasok, tavirózsák, 
vízi tökök között, kedvünk szerint akár a nagyobb vízfelületeken, akár 
a szők, hangulatos kis mellékágakban. Mindegy merre haladunk, 
utunkat vadkacsák, hattyúk, vízi csirkék, kócsagok, gémek, gólyák 
megszámlálhatatlan sokasága fogja követni, sokszor akár karnyújtás-
nyi távolságban. Csónakunk körül szünet nélkül halacskák ugrándoz-
nak, nem igen foglalkozva a látogatókkal. Természetesen horgásza-
tuk engedéllyel lehetséges, mellyel él is számtalan horgász, akik 
általában kiesı szők kis öblöcskékben lesik zsákmányukat. Ha az 
elhagyatott öblökben a motor helyett a lapátot választjuk, nem gyız-
zük kapkodni a fejünket és a fényképezıgépeket, hogyha egy-egy 
szép és érdekes madarat szeretnénk látni, fotózni. 
Aki bátortalan és nem mer a „sikátoros” nádas közé bemenni, azok-
nak sem kell az élményekrıl lemondani, hisz a kiálló ágakon és a vízi 
rózsák levelei által alkotott szınyegen a madarak százai várják, hogy 
lencsevégre kapjuk ıket. 
Mindenképpen érdemes a zsilipeken keresztül a Tiszára is kimenni, 
ez a partszakasz talán méltán érdemli ki a legszebb címet! Különleges 
élményben lehet részünk, ha a Szabics kikötıvel szemben kötünk ki 
és megtekintjük a nemrégiben átadott Tiszavirág Ártéri sétautat, mely 
a Nemzeti Park területén, egy szigeten lett kialakítva. A kis híd után 
elénk tárul az eddig bejárhatatlan ártéri erdı és a Göbe-tó világa, 
melynek az esıerdıkhöz hasonló képe, szavakkal leírhatatlan. Ha-
talmas indák, fák és dús aljnövényzet erdejében haladunk az eddig 
látogathatatlan szigeti tóhoz, a Göbéhez, melyen most egy örök 
emlékül szolgáló csónakázást tehetünk, hogy a vízrıl is megcsodál-
hassuk eme mesevilágot. Valószínőleg képek tucatjai fognak készülni 
arról a már-már giccses látványról, amit a tó halvány tükrében körös 
körül visszatükrözıdı erdırengeteg képe mutat. 
A csónakázást követıen másszunk fel a kilátóba, ahonnan beláthatjuk 
az egész Göbét, ahogy megbújik az ártéri erdı, világtól elzárt renge-
tegében. 
A nap zárásaként nem is tehetünk mást, mint megkóstoljuk valamelyik 
tipikus Tiszai ételt, hisz a kulináris élvezetek éppen úgy hozzátartoz-
nak egy vidék megismeréséhez, mint a természeti közeg! Erre szám-
talan lehetıséget találunk, akár csak egy romantikus sétára a tópar-
ton, a millió csillag fényében, ahogy a horizonton összeolvad a vízen 
visszatükrözıdı önmagával. 
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De van még egy kihagyhatatlan programunk! Szintén a Főzfa Pihenı-
park szomszédságából indulnak a kishajók a szemben elhelyezkedı, 
abszolút egyedülálló bemutató „sétányra”, melynek meglátogatása 
igazi kuriózum és a legjobb lehetıség a Tisza-tó élıvilágának megis-
merésére. 
Hajónk kikötıjének számító stég egyben a „túraút” bejárata is. Igen, 
az idézı jel valóban jogos, ugyanis valójában nem úton haladunk, 
hanem egy cölöpökre épített, stégszerő hídon, mely a víz felett, a 
nádasok zárt világába vezet minket. Utunkon haladva lehetıségünk 
nyílik közvetlenül betekintést nyerni a nádasok világába, végig ismer-
tetı táblák segítik utunkat, melyek érthetı módon bemutatják az 
élıvilág sokaságát, mely körülvesz minket. Az úton aprócska szigete-
ket is találunk, ahol pihenıket is tarthatunk, a rendelkezésünkre álló 
magaslesekrıl pedig elképesztı panorámájában mutatkozik meg 
elıttünk a Tisza-tó különleges világa. Ez a rész szigorúan védett, és a 
mocsaras részek miatt nem is szabad letérni a fapadlóról. 
És mi vár még ránk ebben az ökoturizmus keretében példaértékően 
kialakított és védett természeti ritkaságokat felvonultató látványossá-
gokon kívül? Természetesen a lehetıség tárháza! Akinek lehetısége 
van több idıt eltölteni a Tisza-tó méltán egyre közkedveltebb világá-
ban, azok a rendszeres programokon kívül szinte a tó teljes részén 
kiépített kerékpárutakat, horgászási, hajókázási lehetıséget talál és 
természetesen Abádszalók , Tiszafüred és Kisköre területén az „igazi” 
vízi és strandvilág kellékeit is megtalálhatják, igaz ezt csak a nyári 
idıszakban tudjuk élvezni. 
De hát a Tisza-tó az a hely, ahova egyszer kell elmenni, és az ember 
örökre vissza fog vágyni, s erre minden lehetıséget biztosítanak a 
helyiek! Nos hát kedves olvasó, ki kell próbálni!  
 

Zámody Gábor 

Északi tájÉszaki tájÉszaki tájÉszaki tájaaaakon/kon/kon/kon/HumorHumorHumorHumor    
 

TÚRISTA BESZÓLÁSOK…. ÉLETBİL ELLESVE… 
 

− A Nyuszika fest az erdıben. Arra jön a Medve. Kérdezi: Mit csinálsz Nyuszika? Válasz :Festek. Megint 
kérdi a Medve: És mit festesz? Megint jön a válasz: Ördögöt. Jön a következı kérdés: És szarva van? 
Mire a Nyuszi végignézi a festményt és nyugodtan válaszol: Nem,festve." 

− A völgyben hallatszó jégkrémes autó hangjára: - Mi ez a hang? A válasz: Egy ritka mecseki madár! Latin 
nevén "Family Frost"!" 

− Most vagyunk valahol, vagy megyünk valamerre?” 

− A rövidebb út biztos hosszabb lesz, mint az eredeti! - Akkor miért nem az eredeti úton megyünk? - Mert az 
kerülı..." 

− Nem tudom, hol vagyunk. Lemerült az elem az 
iránytőmben, a sarkcsillagot meg nem tudom kivá-
logatni ! 

− Ha nem lenne rám kicsi ez a bakancs és nem törte 
volna fel a lábam, akkor pont jó lenne a mérete... 

− Otthon maradt a bogrács? Úgysem csináltam még 
gulyást nyárson..." 

− Te még meg sem születtél, amikor én már tudtam, 
mi a turizmus... - Lehet, de azóta sokat felejtettél..."  

− Bírom én a tempót, ha lassan megyünk!" 

− Látod elıttünk a kilátót? (...térképet lassan megfor-
dít...)... illetve mögöttünk?"  

− Van még abból a tea íző rumból?  
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2008. ÉVI EREDMÉNYEK2008. ÉVI EREDMÉNYEK2008. ÉVI EREDMÉNYEK2008. ÉVI EREDMÉNYEK 
    

KITÜNTETÉSEKKITÜNTETÉSEKKITÜNTETÉSEKKITÜNTETÉSEK    
    

CZÁRÁN GYULA EMLÉKÉREM 

BALABÁS LÁSZLÓ  MVSC 

B.A.Z MEGYE LEGEREDMÉNYESEBB TERMÉSZETJÁRÓJA 

BALABÁS LÁSZLÓ  MVSC 

MINMINMINMINİSÍTÉSEKSÍTÉSEKSÍTÉSEKSÍTÉSEK    
    

KIVÁLÓ TERMÉSZETJÁRÓ 

ANDÓK LAJOSNÉ BÁNRÉVEI VTBK 

PÁSZTOR ISTVÁNNÉ MVSC 

TÁLAS TIBOR BÁNRÉVEI VTBK 

 

ÉRDEMES TERMÉSZETJÁRÓ 

NAGY LAJOS TISZAÚJVÁROSI SC 

POGÁNY MÁRIA KAZINCBARCIKAI TE 

 

ARANY JELVÉNYES TERMÉSZETJÁRÓ 

DALLOS MÁRIA MISKOLCI HELYIIPARI TE 

KATONA ANDRÁSNÉ DIÓSGYİRI TSK 

KOLLÁR MAGDOLNA KAZINCBARCIKAI TE 

MÁRTHA VIRÁG TISZAÚJVÁROSI TSC 

SZILÁGYI KRISZTINA KAZINCBARCIKAI TE 

SZŐCS JÓZSEFNÉ DIÓSGYİRI TSK 

TÓTH ÉVA TISZAÚJVÁROSI SC 

 

EZÜST JELVÉNYES TERMÉSZETJÁRÓ 

BÉRES BEÁTA B.A.Z.MTSZ 

CSERLAKI ISTVÁN DIÓSGYİRI TSK 

DR. PÁRICSI VIKTOR KAZINCBARCIKAI TE 

FIAM JÓZSEF KAZINCBARCIKAI TE 

HAJDÚ ZSOLT TISZAÚJVÁROSI SC 

JABLONKAI MÁTÉ FELSİVADÁSZI DSE 

KOVÁCS FERENC MISKOLCI HELYIIPARI TE 

KUN ALBERTNÉ TISZAÚJVÁROSI SC 

NAGY ATTILA ÁDÁM TISZAÚJVÁROSI SC 

NAGY LÁSZLÓNÉ DIÓSGYİRI TSK 

PÁRICSI VIKTOR KAZINCBARCIKAI TE 

PÁSZTOR ÁGNES MISKOLCI HELYIIPARI TE 

PORÁCZKINÉ GY. ÁGNES MVSC 

SOLCZI ÁGNES MVSC 

VANNAI ILONA KAZINCBARCIKAI TE 

VARMUZSA REZSİ MVSC 

VARMUZSA REZSİNÉ MVSC 

ZSOLDOS ZOLTÁN MISKOLCI HELYIIPARI TE 

 

BRONZ JELVÉNYES TERMÉSZETJÁRÓ 

ÁDÁM ILONA TISZAÚJVÁROSI SC 

BÁLINT TIBOR TISZAÚJVÁROSI SC 

BERÁNSZKI LÁSZÓ TISZAÚJVÁROSI SC 

BOROSODINÉ S.ANDREA KAZINCBARCIKAI TE 

DOBOS TAMÁS TISZAÚJVÁROSI SC 

FEHÉR JÁNOS TISZAÚJVÁROSI SC 

FIAM JÓZSEF KAZINCBARCIKAI TE 

HEGEDŐS CSABA TISZAÚJVÁROSI SC 

HOSKÓ ORSOLYA FELSİVADÁSZI DSE 

JUHÁSZNÉ H. HELÉNA TISZAÚJVÁROSI SC 

KADA TIBOR BÁNRÉVEI VTBK 

KATHY SÁNDORNÉ TISZAÚJVÁROSI SC 

KOVÁCS FERENC MISKOLCI HELYIIPARI TE 

KUN GÁBOR TISZAÚJVÁROSI SC 

KUN ZSUZSANNA TISZAÚJVÁROSI SC 

PÁSZTOR ÁGNES MISKOLCI HELYIIPARI TE 

SIMON PÉTER TISZAÚJVÁROSI SC 

SZABÓ ATTILA BÁNRÉVEI VTBK 

SZABÓ JÁNOS MISKOLCI HELYIIPARI TE 

SZEMENYEI ZSUZSA TISZAÚJVÁROSI SC 

SZIGETI PÉTER TISZAÚJVÁROSI SC 

SZIGETINÉ B. HENRIETTA TISZAÚJVÁROSI SC 

SZILÁGYINÉ SZ. KATALIN KAZINCBARCIKAI TE 

TÓTHNÉ HANGONYI GRÉTA ÓZDI MŐV.TSZO 

VARGA LÁSZLÓNÉ MISKOLCI HELYIIPARI TE 

VARMUZSA REZSİ MVSC 

VARMUZSA REZSİNÉ MVSC 

VERÉB VIKTOR FELSİVADÁSZI DSE 

ZSOLDOS ISTVÁN MISKOLCI HELYIIPARI TE 

TÚRAMOZGALMAKTÚRAMOZGALMAKTÚRAMOZGALMAKTÚRAMOZGALMAK    
    

ORSZÁGOS KÉK TÚRA 

KOVÁCSNÉ MONOKI ÉVA ZSC 

STEINER JÓZSEFNÉ MISKOLCI HELYIIPARI TE 

DZRÚRÓ ZOLTÁN MISKOLCI VASUTAS TE 

TÓTH GÁBOR MISKOLCI VASUTAS TE 

 
GYERMEK KÉK TÚRA (MÁTRAI SZAKASZ) 

TÖRÖK RÉKA TISZAÚJVÁROSI SC 
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Északi tájÉszaki tájÉszaki tájÉszaki tájaaaakon/kon/kon/kon/Farsangi ízekFarsangi ízekFarsangi ízekFarsangi ízek    

FARSANGI ÍZEKFARSANGI ÍZEKFARSANGI ÍZEKFARSANGI ÍZEK    

Hozzávalók: 38 dkg liszt, 4 dkg élesztı, 6 tojás sárgá-
ja, 7 dkg vaj, 8-9 evıkanál tej, 1 evıkanál cukor, 1 
kávéskanál rum, negyed citrom reszelt héja, csipetnyi 
só, olaj, vaníliás cukor, barackíz.  

Az élesztıbıl a cukorral, kevés liszttel és négy evıka-
nál langyos tejjel kovászt készítünk. A tál közepére - 
amelyben a fánk készül - tesszük a kovászt, köréje a 
lisztet. Betakarjuk és langyos helyre tesszük, amíg 

megkel. A tojássárgákat a sóval elkeverjük, és a liszthez öntjük, hozzáadjuk az olvasztott vajat, valamint a 
maradék felforralt, kihőtött tejet. Addig verjük, amíg hólyagos nem lesz (ilyenkor már elválik a kanáltól), 
majd betakarva meleg helyen kelni hagyjuk. Végül lisztezett deszkára borítjuk és ujjnyi vastagságúra nyújt-
juk ki. Ezt követıen letakarjuk,  hagyjuk tovább kelni, majd kiszaggatjuk és forró olajban kisütjük (elıször 
fedı alatt, majd a megfordítás után már fedı nélkül, mert így lesz szép szalagos). A fánkokról az olajat 
szalvéta segítségével leitatjuk, majd meghintjük vaníliás cukorral és barackízzel kínáljuk.  

Hozzávalók /kb. 25 darabhoz/: 40 dkg finomliszt / a fele 
rétesliszt is lehet/, 1 dkg vaj, 1 csapott evıkanál cukor, 
só, 1 dl rum, 1 dl tejföl, 1 tojás sárgája.  

A lisztet a vajjal elmorzsoljuk, majd a többi hozzávalóval 
rugalmas tésztává gyúrjuk. Két részre osztjuk. Hőtıszekrényben  legalább 1 órát pihentetjük. Utána a 
tésztát enyhén belisztezett deszkán 2 milliméter vastagságúra nyújtjuk és derelyemetszıvel 10 centi hosz-
szú, 4-5 centi széles lapokra szabjuk; átbujtatjuk; azaz mint egy masnit áthúzzuk. Amikor az összes tésztát 
elıkészítettük, egy lábasba olajat töltünk és megforrósítjuk. A fánkokat közepes lángon, oldalanként kb. 2-2 
perc alatt pirosra sütjük, végül szalvétára szedve lecsöpögtetjük. Vaníliás porcukorral meghintve, rummal 
ízesített barackíz kíséretében tálaljuk. Egy nappal a tálalás elıtt elkészíthetı. Fogyasszuk egészséggel!  
 

Hideg téli 
estén nincs 
is kelleme-
sebb, mint 

egy jó főszeres forralt bor! Már az illata is ínycsiklandó! A forralt bor 
sokféle lehet. Az itt leírt recept nagyon ízletes, 15 perc alatt elké-
szíthetı.  
 
Hozzávalók (4 személyre): 750 ml száraz, nem túl savas vörösbor, 
70 g cukor, két fahéj, 8 szem szegfőszeg, 3 szem szegfőbors, 4 
szelet citrom. 
 
Elkészítés: A bort, a cukrot és a főszereket egy fazékban forrás 
elıtti állapotig melegítjük közepes lángon, lassú kevergetés mellett. 
Ne forraljuk fel a bort, mert az tönkreteszi az aromáját. Ha felmele-

gítettük, tegyük bele a szeletelt citromot, szükség esetén plusz porcukorral állítsuk be az ital édességét, és 
csészékbe öntve forrón kínáljuk.  
 

OSVÁTH ERZSÉBET:SÜL OSVÁTH ERZSÉBET:SÜL OSVÁTH ERZSÉBET:SÜL OSVÁTH ERZSÉBET:SÜL A FÁNKA FÁNKA FÁNKA FÁNK    
    

SERCEG A ZSÍR,SERCEG A ZSÍR,SERCEG A ZSÍR,SERCEG A ZSÍR,    
SÜL A FÁNK.SÜL A FÁNK.SÜL A FÁNK.SÜL A FÁNK.    
FÉNYESSÁRGA FÉNYESSÁRGA FÉNYESSÁRGA FÉNYESSÁRGA 
SERPENYSERPENYSERPENYSERPENYİİİİBBBBİİİİLLLL    
RAGYOG RÁNK.RAGYOG RÁNK.RAGYOG RÁNK.RAGYOG RÁNK.    

ILLATOZIK,ILLATOZIK,ILLATOZIK,ILLATOZIK,    
NNNNİİİİ, DAGAD,, DAGAD,, DAGAD,, DAGAD,    
AZ ORRUAZ ORRUAZ ORRUAZ ORRUNNNNKATKATKATKAT    
CSIKLANDCSIKLANDCSIKLANDCSIKLANDOOOOZÓZÓZÓZÓ    
JÓ FALAT.JÓ FALAT.JÓ FALAT.JÓ FALAT.    

MÁR A TÁLONMÁR A TÁLONMÁR A TÁLONMÁR A TÁLON    
A SOK FÁNK,A SOK FÁNK,A SOK FÁNK,A SOK FÁNK,    
FEHÉR CUKOFEHÉR CUKOFEHÉR CUKOFEHÉR CUKORRRRFELHFELHFELHFELHİİİİ    
ALÓLALÓLALÓLALÓL    
NEVET RÁNK.NEVET RÁNK.NEVET RÁNK.NEVET RÁNK.    

RÁNK NEVETRÁNK NEVETRÁNK NEVETRÁNK NEVET    
ÉS INTEGET.ÉS INTEGET.ÉS INTEGET.ÉS INTEGET.    
ITT A FARSANG, ITT A FARSANG, ITT A FARSANG, ITT A FARSANG,     
VIDÁM FAVIDÁM FAVIDÁM FAVIDÁM FARRRRSANG,SANG,SANG,SANG,    
GYEREKEK.GYEREKEK.GYEREKEK.GYEREKEK.    



 

Északi tájÉszaki tájÉszaki tájÉszaki tájaaaakon/kon/kon/kon/KikapcsolódásKikapcsolódásKikapcsolódásKikapcsolódás    
 
A következı vicc csattanóját kell kitalálni a kimaradt 6 szóból: 
Két jógi ül a fa alatt. Versenyeznek, hogy kinek jobb a koncentrációs képessége. Az egyik azt mondja:- 
Bebizonyítom, hogy én vagyok a jobb. A szemközti ház harmadik emeletén egy ember ki fogja nyitni az 
ablakot, kinéz, majd becsukja az ablakot. 
Elkezd koncentrálni, és így is történik. 
- Én jobban tudok, mondja a másik, a negyediken egy ember mindjárt kinyitja az ablakot, és kidob egy tévét. 
Elkezd koncentrálni. A negyediken kinyitják az ablakot, kinéz egy ember, majd becsukja az ablakot. 
- Látod jógi, nem tudsz te semmit! – mondja a másik. 
A jógi még egyszer megpróbálja. Megint csak kinéz az ember. Harmadjára is megpróbálja, mire az ember 
kinyitja az ablakot, és kiordít a jógiknak:- ……...! 

 

 

2 betős szavak: 

AL, HE, IS, LE, TÉ. 
3 betős szavak: 

ÁLL, ÁRÁ, DRÁ, ERT, GMS, 
KAR, LEL, MÁR, MER, MLV, 
MOL, MÓR, NÁL, NOI, OTA, 
TAT, VAN. 
4 betős szavak: 

ÁLÁL, ÁRON, ÁTOK, BIÁL, 
BOKA, BULH, EBEM, HANZ, 
HEKI, HIRE, INAL, MUTI, 
LEBÚ, LVEV, MELL, NOZI, 
VALL, VÁRÁ, VINI, VINI. 
5 betős szavak: 

BAKOS, BÉKÉN, HOLMI, 
IRENE, MÁSSZ, MENNI, 
TÉVÉM, VASAL. 
6 betős szavak: 

BOTLIK, BRÚNÓM, ELVERI, 
IRÁVAL, LABANC, MEGHIV, 
NINCS, PALOTA, SAVHOZ. 
7 betős szavak: 

AZAHARC, BETELNE, 
KATONAI, PATRIOL. 
9 betős szavak: 

 HAGYJANAK, MEGORRO-
LÓ, MEGTALÁLÁ, VEN-
DÉGHÁZ. 

    
A MEGOLDÁST NEM KELL BEKÜLDENI SEHOVÁ ! VISZONT REMEKÜL SZÓRAKOZTÁL !!!! 

    
Északi TÉszaki TÉszaki TÉszaki Táááájakonjakonjakonjakon    

 
A BORSOD–ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG LAPJA 

Kiadja B.A.Z. Megyei Természetjáró Szövetség 3527 Miskolc, Selyemrét u.1. 
Telefon: 46/504-778, ügyelet : kedd 16-19 óra. 

Honlap :www.eszaktura.hu, E-mail : hegyitura@eszaktura.hu 
Készítık : Bartók Julianna, Bernáth Marietta Felelıs kiadó : Balkányi Ferenc 

A kiadvány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a 
Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg 

Készült 500 példányban   
Az elızı számok megtalálhatók és letölthetık a 

szövetség honlapjáról  

    
    

 


