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Nagy – Milic találkozó
Április 18-án negyedik alkalommal került megrendezésre a Nemzetközi Nagy-Milic Természetjáró
Baráti Találkozó. A szlovák és magyar turisták közel 200 fős csoportja a korábbi évek hagyományait
megőrző, de kisebb újdonsággal fűszerezett eseményen vehetett részt.
Megyénk természetjáróihoz Hollóházára történő érkezésükkor a fogadást és köszöntést követően csatlakozott Koleszár Sándor, a település polgármestere.
Az elmúlt év kínálatához hasonlóan a gyalogos túra magyarországi szakasza ezúttal is Hollóháza - Bodórét - Nagy-Milic útvonal volt. A szlovák turisták e közben hazájuk területéről közelítették meg a 893 m magas csúcsot, ahol a délben történő találkozáskor Hollóháza és Eszkáros települések polgármesterei köszöntötték a találkozón tiszteletüket tevő turistákat. A két nemzet turistái ezt követően együtt haladtak
Eszkárosra, ami még teljesebbé tette a rendezvény nemzetközi hangulatát. A szlovák település szíves vendéglátását követően indultak útnak megyénk természetjárói, akik élményeiket nem felejtve talán jövőre is
örömmel vesznek majd részt az V. Nemzetközi Nagy-Milic Természetjáró Baráti Találkozón.

A Nagy-Milicről : Az Északi-középhegység legkeletibb és legfiatalabb vulkáni tagja az észak déli irányú
Tokaji-hegység, mely valós földrajzi értelemben az Eperjes-Tokaji hegység vagy Tokaj-Eperjeshegylánc névre hallgató vonulat déli tagja, amelyet nyugaton a Hernád, keleten a Bodrog határol.
Északi tagja az Eperjesi-hegység (Prešovský vrchy), középső tagja a Szalánci-hegység (Slanské vrchy),
amelynek a déli fele Magyarország területére esik. Ezen belül helyezkedik el részben a Nagy-Milic
hegycsoport, illetve a Hegyköz, melynek egy tájrészletét adja a Felső-Hegyköz.
Hegyköz történelmi központja Füzér. Füzér várát a legújabb kutatások szerint a Kompolt nemzetségbeli
Vak Andronicus építtette: a felvonulási útvonalaktól távol (Hernád- és Bodrog-völgy), jól védhető, félreeső
helyen, mely a Hegyközi-medence szimbolikus kezdőpontjaként integrálta a tájat, annak falvait. A Füzéri
váruradalomhoz tartozó falvak jegyzéke a XIII. századtól jó megfelelést mutat a Hegyközként leírható természeti - történeti - kultúrtájjal.
A hajdani Abaúj vármegye délkeleti sarkában meghúzódó tájékot Hegyköz néven elsőként az Abaúji Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei, díjlevelei említik. Ismeri ezen elnevezést a XIX. század
első felének mezőgazdasági irodalma és Abaúj vármegye első nagyobb monográfiája is. A későbbi feljegyzések is gyakran szólnak Hegyközről, amely Hollóházánál kezdődik és Vágáshutánál végződik
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Sokakban merül fel az igény más hazai tájak turisztikai értékeinek, teljesítménytúráinak, túramozgalmainak
megismerésére. Ideje egy kicsit távolabbra is kitekinteni. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani és kedvet csinálni „Hazánk szép tájain” című rovatunkkal.

A Mátra
A Mátra természeti adottságainak, jó
közlekedési
feltételeinek,
vendégfogadó
létesítményeinek köszönhetően hazánk egyik
legismertebb hegyvidéke.
Lapunk olvasói közül valószínűleg sokan tettek
már meg néhány száz km-t az Északiközéphegység eme 13-19 millió évvel ezelőtt
kialakult változatos részein, így kis ízelítőül
szolgáló írásunk talán csak kellemes emlékeket
fog bennük ébreszteni. Akik viszont ezek után
szeretnék közelebbről felfedezni a Mátra
rejtelmeit, reményeink szerint kedvet kapnak
egy kis kirándulás tervezgetéséhez. A teljesség
igénye nélkül kezdődjenek hát a kérdések!
Tudtad, hogy …….
• … Kodály Zoltán szenvedélyes turistaként rendszeresen járta a mátrai hegyeket? Fiatalként gyakran ment az éjszakai vonattal Pásztóra vagy Tarra, onnan mászva meg a gerincet, majd ereszkedett le
a túloldalon. „A hegyek utáni vágy mindig élt bennem” mondta és így kirándulásai során szerzett élményei gyakran jelennek meg műveiben is (pl. Mátrai képek, Hegyi éjszakák, Esti dal). A szabadságharc
utáni évek híres-hírhedt betyárjának, Vidróczki Mártonnak neve többek között Kodály Zoltánnak köszönhetően is ismert napjainkban: „A Vidróczki híres nyája csörög-morog a Mátrában…”
1942 tavaszát Galyatetőn töltve született „Csendes mise” című egyházi műve, melynek emlékeként ma
Galyatető Nagyszállójának (Hotel Galya) földszintjén Kodály Zoltán emlékszobát életképekkel, fényképekkel tekinthetünk meg.
A zeneszerző mátrai túráira emlékezve pedig „Kodály Zoltán Emléktúra a Mátrában” címmel
jelvényszerző túramozgalmat teljesíthetnek a kedvet érző turisták. A túra útvonala Galyatető Nagyszállótól az Országos Kéktúra útvonalán Piszkés-tető, Mátraszentlászló, Mátraszentistván érintésével az
Ágasvári turistaházig, majd innen a sárga sáv jelzésen Tar község vasútállomásig. (táv: 18 km, szint:
100 m; ellenkező irányban 900 m).(A túramozgalom teljesítésével kapcsolatban további információk a
www.matrahegy.hu honlapon.)
• … bár földtani adottságaiból kifolyólag a Mátra nem olyan gazdag barlangokban, mint a jól karsztosodó
mészkőből felépülő Bükk-hegység, mégis rendelkezik Európában egyedülálló és emiatt kiemelten
védett barlanggal? Az Ágasvár déli oldalában található Csörgő-lyuk nehezen járható (ún. kúszójáratos), rendkívül szűk folyosói 370 m hosszan és 30 m mélységig ismertek, három nagyobb termet kötnek
össze. Keletkezésénél fogva (piroxénandezitben húzódó miocén dácittufa szelvény tektonikus repedései mentén jött létre) labirintus jellegű, ezért lezárásra került. A legalsó szintjén lévő állandó földalatti
forrás (Vidróczki-forrás) időszakos tava táplálja a közeli Vándor-forrást.
• … Kékestetőtől délkeletre (PZ, PO) találjuk hazánk legmagasabban fakadó (960 m tszf.) forrását a
Disznó kutat
• … a Mátra rétegforrásai és hasadékforrásai mellett számos ásványvíz-forrást, ún. csevicét is találunk? A csevice források
szintén geológiai adottságoknak köszönhetően csak a hegység északi
részén találhatók. A Keleti-Mátra északi részén felszínre törő ásványvíz-források kivétel nélkül oligocén homokos és márgás képződményekből törnek felszínre, magasabb SO4 és H2S tartalommal. (Legismertebb a parádsasvári ásványvíz, a parádóhutai Csevice- és
Klarissza-források, az Ilona-völgyi Szt. István-kút és a Recsk körzetében lévő csevice források. A Nyugati Mátrában Tar községtől északra,
a Csevice-völgyben ismert néhány szénsavas-forrás.
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Parádsasvártól Parád felé haladva kb. 600 m-re a 24.sz. főút jobb oldalán az
egész világon egyedülálló növénytani különlegességet találunk? A
parádsasvári ősjuhar levele, kérge, termé se eltér a többi juharfajétól. E fához hasonló juharfa kb. 5-20 millió évvel ezelőtt élt. A fa évről évre termést nevel,
de magja csíraképtelen, ezért addig csodálhatjuk ezt a különlegességet, míg az
anyapéldány él.
… Mátrafüredtől északra eredő Somor-patakon a XIX. századig közel 20
posztóverő kallómalom működött? Innen ered a völgy neve, Kalló-völgy. Az
1929-es Mátra útikalauz így ír a kallómalmokról: „A külső nagy kereket hajtotta a
felső zsilipről lezuhanó víz. A kerék tengelyébe erősített nagy lapos fogak
emelgettek két hatalmas fatuskó-kalapácsot, mindig felváltva. Ezek mikor
lezuhantak, az alattuk levő erős faszekrénybe helyezett juhszőrt szűrposztóvá
verték.. Ez volt a híres Abaposztó, amelyből csinálták a szűrszabók a
szűrruhákat, a bekecseket és cifra szűröket.” Egy kallómalom hiteles mását
1991-ben a Kalló-völgyben, a Kékes-Benevár turistaút mellett.
… az Ilona-völgyi vízesés (Parádfürdőtől SZ, Z, ZO jelzésű utakon haladva) hazánk legnagyobb szintkülönbségű, természetes zuhataga?
(Megj.: a lillafüredi vízesést a Szinva-patak elterelésével hozták létre a Palotaszálló építésekor.) A víz egy tektonikusan leszakadt miocén andezitfal kb. 7
méteres magasságából zúdul alá.
… ,hogy ezeken kívül számtalan értékes dolog van még a Mátrában,
amiért érdemes felkeresni ezt a fiatal vulkáni hegységet?

RAJTA! TERVEZZ, INDULJ, UTAZZ ÉS AZTÁN ÍRD MEG ÉLMÉNYBESZÁMOLÓDAT, MELY MÉG TÖBB TÚRATÁRSNAK ADNAK KEDVET ÉS
ÖTLETET FELEJTHETETLEN ÉLMÉNYEK MEGSZERZÉSÉHEZ.
Összeállította: Bernáth Marietta

Mátrai szines : Vidróczky a híres betyár……
.A Vidróczki hires nyája,
Csörög-morog a Mátrába,
Csörög-morog a Mátrába,
Mert Vidróczkit nem találja
…………………..
A Vidrócki sírhalmára
Gyöngy hull a koporsójára.
Hej Vidrócki, most gyere ki,
Hat vármegye vár ideki!
Mit ér nekem hat vármegye,
Tizenkettő jöjjön ide!
Vidróczky Márton, a híres mátrai betyár a Heves
megyei Mónosbélen született 1837-ben. Alig múlt húsz
esztendős, amikor besorozták a császári seregbe, ám négy
évvel később megszökött. A büntetés sem riasztotta el,
többször is megszökött végül a mátrai erdőkben bújdosott,
rettegésben tartva Heves, Nógrád, Borsod és Gömör megye
jómódú polgárait.
A mondák szerint szép, derék ember volt, lobogós ujjú
inget, bő gatyát viselt, pisztolyokkal, puskákkal bőven
felszerelkezve járt. A hiedelem szerint nem fogta a golyó,
kegyetlenül megbüntette ellenségeit, nagylelkűen meghálálta
a segítséget. Csak a gazdagtól rabolt, a szegényt nem
bántotta. Sok történet szól vakmerőségéről, féktelen
természetéről, mulatozásairól. Mindezek miatt félelemmel
vegyes tisztelet övezte nevét az emberek között. 1873. február 8-án - a szájhagyomány szerint - egyik embere, Pintér Pista végzett vele Mátraverebély határában.

Talán senkiről nem született annyi monda, népdal, ballada, mint róla.
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5. 5.
Hollókő, a palóc népi kultúra őrzője
Akik áprilisban elmulasztották volna a méltán híres Hollókői Húsvéti Fesztivál alkalmából, hazánk és egyben
Észak-Magyarország elsőként világörökséggé nyilvánított
helyszínének felkeresését, azoknak most szeretnénk figyelmébe ajánlani a település 2009 .május 31-én és
június 1-én megrendezésre kerülő Pünkösdi várjátékok és Pünkösdölés elnevezésű programjait, vagy
éppen a június 14-i „Úr Napja Körmenettel” rendezvényét.
A falulátogatás természetesen összeköthető az Országos
Kék Túra teljesítésével is, hiszen a Cserhát és egyben a
Hollókői Tájvédelmi Körzet gyöngyszemén áthaladó turistaút is segít megismerni a település palóc népi kultúráját,
valamint a Szár-hegyen álló Hollókő várát. A vár, hazánk egyik legjobb állapotban lévő várromja, melyet a
XIII.sz. végén a Kacsics nemzetség építtetett. Birtokosai
1327-1552 között a Szécsényi, Guthi, Ország és Losonczy
család voltak. A török korban végvár, 1683-ban szabadult
fel. I. Lipót rendelete alapján 1711-ben lerombolták. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal 1966-1996 között állította
helyre. A belső vár falai egykor öt emelet magasságúak
voltak, most kb. háromemeletnyire nyúlnak. Fennmaradt
még a déli meredek oldal felé kiugró négyzetes saroktorony két oldala, valamint a keleti sarkokon az ötszögű, rendkívül vastagfalú öregtorony is.
Sokakban merül fel az igény más hazai
tájak turisztikai értékeinek, teljesítménytúráinak, túramozgalmainak megismerésére. Ideje egy kicsit távolabbra is kitekinteni. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani és
kedvet csinálni „Hazai szép tájain”
című rovatunkkal.

A védett faluközpontba érkezve a palócok népi építészetének értékes emlékeivel találkozhatunk. Mivel a házak
eredetileg fából épültek, könnyen gyulladó zsúptető fedéssel, és emellett a szabad tűzhelyek felett kémény helyett
füstlyukak biztosították a szellőzést , így a településen többször pusztított tűzvész. Az 1909-es tűzvészt követően, az
épületek eredeti formáját megőrizve kőalapra emelték a vályogfalú házakat, a tetőszerkezetek pedig cserépzsindelyes
fedést kaptak. A keskeny szalagtelkeken elhelyezkedő, jellegzetesen előreugró tetőzetű, kontyolt nyeregtetős, faragott
tornácos palóc házak némelyike az alatta lévő pince miatt az
utcáról szinte emeletesnek hat. A tornác gyakran az utcai
homlokzaton is végigfut.
A védett kis ófalu épületeinek némelyike ma Tájházként, Falumúzeumként, Postamúzeumként működik, vagy éppen a fafaragás,
szövés, fazekasság emlékeit és rejtelmeit mutatja be
A falu központjában, a domb tetején kialakított "szigeten" áll a kis fatornyos, zsindellyel fedett katolikus templom, melyet 1889-ben közadakozásból építettek.
A falu lakói a hollókői hagyományok többségét ma is gyakorolják, ünnepi alkalmakkor felöltik kézzel szőtt és hímzett népviseletüket. A díszes, rövid, sokszoknyás női viselet ünnepnapi jellemzője a 7-8 alsószoknya fölötti díszes selyem vagy kasmír szoknya, elé gazdagon hímzett fekete selyem szakácska (kötény), vagy klott kecele (ráncolt kötény) kötve. Az öltözetet finom, gyolcs vagy csipke ingváll és színes rojtokkal díszített vállkendő egészíti ki. A férfiak szűk fekete nadrágot,
hímzett gyolcsinget és hímzéssel díszített posztó lajbit viselnek. Fekete
színű, alul keskeny csíkban hímzett, klott kötény kerül a derekukra, melyet széles tarka szalaggal díszítenek. Fejükön fekete pörge kalapot,
lábukon csizmát viselnek.
A hollókőiek szívesen emlékeznek régi életükre és történeteikben életBernáth Marietta

tel telítik meg a falut,melyről személyesen is meggyőződhetünk, ha
ellátogatunk a felejthetetlen élményeket nyújtó kis palóc községbe.
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A Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet vízitúra látogatási szabályai:
Látogatható terület (lásd a mellékelt térkép ):
Normál vízállás esetén: TokajBodrogzug Tájvédelmi Körzet
bodrogzugi területén a Zsaró-ér –
Zalkod - Bodrogzugi-főcsatorna
útvonal, valamint a Nagy-tó csatorna, Nagy-tó (de csak a Zsaró-ér
felől!)
Elöntési
időszakban:A
Bodrogzug elöntési időszakában
(árvízkor) az alábbi határvonallal
körbezárt terület: Bodrogkisfalud,
Bodrog
part
az
EOV
822375/316982 koordinátától keleti irányban Nagy-tó NY-i része
EOV 823394/314930, onnan É-i
irányban a Nagy-tó északi határának vonaláig EOV 823594/31756 Nagy-tó K-i határvonala - Nagy-tó
csatorna
Zsaró-ér
EOV
825790/315294- Csónakhúzó-ér
bejárati
része
EOV
825843/315501 pontig, majd onnan keletre a Long-ér bejáró Zsaró-ér
valamint
a
TokajBodrogzug Tájvédelmi Körzet déli
határvonala (Később a sarokpontok jelölve lesznek.)

Szabályok:
• A területen csak az ANP Igazgatóság által kiadott látogatási engedély birtokában lehet vízitúrázni
• A túrán a résztvevők száma nem haladhatja meg az engedélyezett létszámot.
• A szabályozás hatálya minden vízijárműre és vízi sporteszközre ki terjed, így különösen a csónakokra, a
kizárólag versenyzésre és edzésre szolgáló vízijárművekre, a kajakokra és kenukra, valamint a motoros
kis gép hajóra
• Motoros kisgéphajóval csak munkavégzés céljából lehet tartózkodni (kezelők, halászatra jogosultak, rendészeti szervek)
• A területen táborozni csak az arra kijelölt helyen lehet (jelenleg csak Zalkodon van kijelölt hely)
• A túra során keletkezett hulladékot a területről el kell szállítani, vagy a kijelölt hulladékgyűjtőben kell elhelyezni
• A túrákon résztvevők csak a megadott vízállásoknak megfelelő vízitúra útvonalon haladhatnak
• A túravezetőnek (engedélyt kérőnek) gondoskodni kell a csoport egyben tartásáról
• A vízi madárvilág zavarása (pl. 30 méteren belüli megközelítése, hangoskodás) tilos
• A túra során a résztvevők kötelesek az ANP Igazgatóságtól kapott okmányt/igazolást (látogatási engedélyt) maguknál tartani, és ellenőrzéskor bemutatni
• A túravezetőnek (engedélyt kérőnek) személyesen jelen kell lenni a túrán, az ellenőrzéskor személyazonosságát igazolni kell. (Ennek hiányában a látogatási engedély nem érvényes)
• A 14 év alatti résztvevők korát igazolni kell (diákigazolvány)
• A résztvevők kötelesek betartani a természetvédelméről szóló 1996. évi LIII. tv-ben foglaltakat
• A túravezetőnek (engedélyt kérőnek) kötelessége a túrán résztvevőkkel a látogatási szabályok megismertetése
• A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt
• A területen közlekedni napkeltétől napnyugtáig, jó látási viszonyok között szabad.

Probléma esetén értesítendő az ANPI Természetvédelmi Őrszolgálata a 30/555-1646-os telefonszámon

Északi tája
tudnivalók
tájakon/ Hasznos
7.
Bodrogzug vízitúra rendjéről
2009-ben megváltozik a Bodrogzugba (Tokaj-Bodrogzugi Tájvédelmi Körzet területére) irányuló vízitúrák látogatási rendje. Egy éves előkészítést követően, a 2009-es szezontól új szabályok szerint lehet a Bodrogzug
területén vízitúrázni.
Korábban az engedély megszerzése sokszor heteket, esetleg hónapokat is igénybe vett, egyes időszakokra
már jóval korábban "betelt" az engedélyezhető létszám. Így sokan már emiatt nem tudtak túrázni a területen.
Tapasztalatok alapján a valós látogatások száma azonban általában kevesebb volt, mint amit az engedélyezés során megkértek. Indokolt volt egy olyan rendszer kialakítása, ami rugalmas, és akár a látogatás napján
is megoldhatóvá teszi a szabályos belépést a Bodrogzug területére.
Az új szabályozás lényege az, hogy a területet kezelő Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, valamit az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság közösen koordinálja a területre irányuló vízi turizmust, így a túrázóknak már nem kell külön hatósági engedély a látogatáshoz. A természetvédelmi
hatósági engedéllyel -a teljes látogatási létszámra- az ANP Igazgatóság rendelkezik.
A túrázás változatlanul engedély köteles, de a belépési engedélyt az ANP Igazgatóság állítja ki. Így mindenki számára könnyebben elérhetővé válik a terület anélkül, hogy jóval túra időpontja előtt előzetesen meg
kelljen indítani az engedélyeztetést. Így az, akár a túra
napján is megszerezhető (amennyiben nem merült ki a
napi látogatási keret).
A legfontosabb változások:
•
•
•
•
•

létszám korlátozás 300 fő/nap
csak regisztáltan* lehet belépni
a belépés 14 éves kor felett díjköteles (a 14 év
alattiak csak a létszámban szerepelnek)
látogatható a Nagy-tó, és a hozzá vezető csatorna
az elöntési időszakban látogatható az ártér 1300
ha nagyságú területe

A látogatási díj: 700 HUF/nap/fő, (és csak 14 éves kor
felett kell fizetni.)
A látogatási díjakból származó bevételt az ANP Igazgatóság teljes egészében a terület turisztikai infrastruktúrájának kialakítására, fenntartására, valamint egy
honlap működtetésére fordítja.2009 áprilisától on-line túrafoglalásra is lesz lehetőség.Akik korábban már benyújtottak látogatási engedély kérelmet az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőséghez értesítést kapnak a változásokról, és számukra is így lesz lehetőség a túrafoglalásra. A jelentkezéseket a befizetés sorrendjében fogadják.
Lehetőség van továbbá bejelentkezni Tokajban a helyszínen, az alább felsorolt helyeken, ahol azonnal megkapható a belépési engedély. (Természetesen ebben az esetben is csak akkor, ha a napi létszámkeret azt
lehetővé teszi.)
Vízisport Turistaház és Kemping
3910 Tokaj, Horgász u. 3.tel: 47/352-645 ; fax:
47/553-188 Tarnai Gábor - 20/9716-564 email:
turistahaz@tokaj-hostel.huweb: http://tokaj-info.hu
UNIO Alapítvány Vízisport telepe 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5 tel/fax: 47/352-927 Gulyás András telepvezető - 20/9553-604 e-mail: web:
http://tokajinfo.hu/unio/
Kékcápák Vízitúrák és Kenukölcsönző Levelezési
cím: 3910 Tokaj, Malom utca 11. Telephely: 3910
Tokaj, Benedek Pál utca 31.tel/fax: 47/353-227Nagy
Zsolt - 30/214-3942 e-mail: info@turak.hu;
kekcapak@turak.huweb: http://turak.hu/800/capak.

Tehát nem kell hetekre -esetleg hónapokra- előre
gondolkodni, mivel a túra napján is lehetőség lesz
a belépési jogosultság megszerzésére.
2008-ban változott a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi
Körzet határa is. Védett lett többek között a Bodrog-folyó egy szakasza is Tokajtól északra. Ez a folyószakasz korlátozás (engedély) nélkül látogatható! Lásd a mellékelt térképet!
Aki engedély nélkül lép be, az a továbbiakban is
természetvédelmi szabályokat sért, és a hatályos
jogszabályok szerint szankcionálható (természetvédelmi szabálysértési eljárás, természetvédelmi
bírság hatálya alá esik) Ezért az engedély nélküli
belépés nem javasolt!

Összeállította: Garadnay Sándor
8.
Északi tája
tájakon/Tanösvények
TÚRÁNK SORÁN A SZABÁLYOSAN
FELFESTETT
TURISTAJELZÉSEK
MELLETT EGYÉB JELZÉSEKKEL IS
TALÁLKOZHATUNK. ILYENEK A FEHÉR, VAGY SÁRGA ALAPRA FERDÉN FESTETT SÁVOK, VAGY EGYÉB
KÉPES JELEK, AMELYEK TANÖSVÉNYEKET JELÖLNEK. EZEK FORGALMAS HELYRŐL 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 ÉRKEZÉSI PONT KÖRNYÉKÉN
SZEREZHETŐ BE.JELENLEG A MEGYÉBEN 36 TANÖSVÉNY TALÁLHATÓ. TESSÉK VÉGIGJÁRNI

Állomások a tanösvényen:
I.szakasz
» 1. állomás: Vízmosás
» 2. állomás: Fák
» 3. állomás: Az erdő
» 4. állomás: Szélrózsa
» 5. állomás: Erdőtársulás határa
» 6. állomás: Erdőművelés
» 7. állomás: Öreg tölgyek
» 8. állomás: Felújító vágás
» 9. állomás: Őregbükkös
» 10. állomás: Kilátó

II.szakasz
» 1. állomás: Karsztformák
» 2. állomás: Mészégető
» 3. állomás: Szurdokvölgy
III.szakasz
» 1. állomás: Feltáróút
» 2. állomás: Vörösfenyők
» 3. állomás: Egészséges erdő
» 4. állomás: Fényeskő
» 5. állomás: Völgyfő
» 6. állomás: Vártetői elágazás
» 7. állomás: Mini Grand-kanyon
» 8. állomás: Erdei vadak dörzsölő fái
» 9. állomás: Zsomboly
» 10. állomás: Kőbánya

Kék madár tanösvény
Bükk hegység
A tanösvény a Miskolci Öko-kör bemutatóterülete, 1997-ben létesült. Célja az iskolákban folyó környezetvédelmi nevelés segítése,
a természeti ismeretek bővítése; a diákok és a polgárok környezeti
tudatosságának alakítása; a természet szeretetére, a természeti
értékek megőrzésére az erdő védelmére és az egészséges életmódra nevelés megvalósítása.
A tanösvény a Diósgyőri városközpont-Berekalja útvonalon közlekedő 69-es autóbusszal közelíthető meg.
Javaslat a túra megtételére
Az útvonal hossza 2,8 km. A túra időtartama körülbelül 4 órát vesz
igénybe. A tanösvény a diósgyőri vár közelében a Polyánka- és
Fényeskő-völgyek által határolt terület geológiai, biológiai és tájképi értékeit mutatja be. Két külön-külön is bejárható szakaszán öszszesen 24 állomást alakítottak ki. A tanösvény három szakaszra
tagolódik

» 11. állomás: Feltáróút és pihenő

9.
Északi tája
tájakon/Túramozgalmak
TÚRAMOZGALOM: TERMÉSZETBARÁT SZERVEZETEK ÁLTAL KIÍRT, NEM MEGHATÁROZOTT NAPON (NAPOKON) RENDEZETT, HANEM ÖNTEVÉKENYEN, FOLYAMATOSAN TELJESÍTHETŐ HOSSZABB-RÖVIDEBB TÚRÁK. LEGTÖBBSZÖR ÚTVONALHOZ KÖTÖTTEK, VAGY ÉRINTŐ PONTOKAT TARTALMAZNAK.
A JELVÉNYSZERZŐ TÚRÁK ESETÉN AZ IGAZOLÓFÜZETBE, VAGY A TÚRAJELENTÉSRE A MEGADOTT ÉRINTÉSI PONTOKON BÉLYEGEZTETNI KELL.

A Bükk 900-as csúcsai
A Bükk-hegység 43 darab 900 méternél magasabb csúcsa közül 20 csúcsot kell felkeresni térkép, tájoló és tájékozódási készség segítségével.
A túra útvonala: nincs kijelölt útvonal, a legtöbb csúcsra nincs jelzett út. A túrázó
számára csak ajánlott felkeresési sorrend van, mely nem kötelező. Ennek legcélszerűbb
kiinduló és végpontja Bánkút, ahonnan egy körtúrával sorra fel lehet keresni a csúcsokat. A kiírók szerint az ideális útvonalhossz 32 km, szintemelkedése 2000 m, de ezt én
nem hiszem. Van az 35 km és 2400 m is, hiszen a fennsíkra valahogy fel is kell jutni.
Ajánlott a Bükk turistatérképe (északi és déli rész), minél több tájfutótérkép és természetesen tájoló. Vizet vigyünk magunkkal, mert forrásra ne számítsunk! Jávorkút vagy
Ómassa is megfelelő bázis lehet több napos csillagtúra esetén.
Igazolóhelyek:

Bálvány
Vörös-sárhegy
Büszkéshegy

Nagy-Istvánerőse
Kukucsóhegy
Három-kő,

Fodor-hegy

Huta-bérc

Ispán-hegy

Istállós-kő

Nagy-Kő-hát

Kis-Kő-hát

Mély-sárbérc
NagyKopasz
Pipis-hegy

Fekete-sárbérc
Virágos-sárhegy
FelsőBorovnyák.

Kőrös-bérc
Tar-kő

A túra igazolása külön igazolókartonon történik. A felsorolt csúcsokon fazsindely tetővel ellátott
faoszlopok találhatók, melyeken nyírfa szeleten olvasható a csúcs neve és tengerszint feletti magassága. Az
oszlopokba rögzített kódolt fémbélyegzők lenyomatával kell igazolni a csúcsok "meghódítását". Bélyegzőpárna szükséges. A jelvényszerző túra egyénileg vagy csoportosan is teljesíthető. Igény esetén a mozgalom
szervezői túravezetőt is biztosítanak. A hegycsúcsok sorrendje, csupán ajánlás azok bejátásához.
Az igazolókartont az aktuális ár befizetésével a Tiszaújvárosi Szabadidősport Szervező Iroda (3580
Tiszaújváros, Örösi út 1/3.) címén lehet igényelni. A teljesítés után a kartont erre a címre visszaküldve postai
úton kapja meg a túrázó a jelvényt. A túramozgalommal kapcsolatos kérdésekre Tislerics Endre (3580
Tiszaújváros, Juhar köz 7., Tel: 49/344-181) tud választ adni.
A túrának van egy teljesítménytúrás "kistestvére" is. A teljesítménytúrát mindig nyáron tartják , embert próbáló kihívás!

BÁLVÁNY

ISTÁLLÓS KŐ

HÁROM-KŐ

FELSŐ BOROVNYÁK

10.

Északi tája
tájakon/Program
kon/Program ajánlat
Programajánlatok az Aggteleki Nemzeti Park területén
Az Aggteleki Nemzeti Park színes kínálatát ajánljuk azon olvasóink figyelmébe, akik most szervezik május végi programjaikat.
Jó válogatást és kellemes kikapcsolódást kívánunk hozzá!!!
szembe, a tó és környéke élővilágának megfigyelése. Békás
ügyességi játék.
Május 29. 19.00 Rusnya királyfik ☺- Békák és békahangok, az alkonyi természet megfigyelése. Helyszín: Vörös-tó.
Információ:
TOURINFORMAggtelek, 3759, Baradla-oldal
3. Tel./fax: 48/503-000. Email/internet:
aggtelek@tourinform.hu,
www.anp.hu.
Találkozó a vörös-tói parkolóban. Békanézegetés szemtől-

Május 30. XI. Bükk-Aggtelek
kerékpártúra. Útvonal: Szilvásvárad-Aggtelek-Pelsőc (75
km).
Információ:
TOURINFORM-Aggtelek, 3759,
Baradla-oldal
3.
Tel./fax:
48/503-000.
E-mail/internet:
aggtelek@tourinform.hu,
www.anp.hu.
Május 30. Pünkösdi táncház
– A Gömör-Tornai Esték
táncházsorozat nyitó rendezvénye. Helyszín: Jósvafő, Csűr-

színpad.
Információ:
TOURINFORM-Aggtelek, 3759,
Baradla-oldal
3.
Tel./fax:
48/503-000.
E-mail/internet:
aggtelek@tourinform.hu,
www.anp.hu.
Az Árok zenekar gömöri zenét
játszik, a nagyidai Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes
gömöri
táncokat
táncol.
Krumplilángos-bemutatóval,
nyitott tájház programmal egybekötött esemény.
Május 30-31. Gasztronómiai
és kézműves bemutató program, valamint vezetett falusé-

ta, ófalui séta, ill. szőlőhegyi
túra. Helyszín: Jósvafő, „Nyitott
Szín”. Információ: Berecz Béla.
Tel.: 30/3311-722. Üzenetrögzítő/fax:
48/350-053.
Email/internet:
berecz_bela@freemail.hu,
www.josvafo.hu.
Május
30-31.
22.00
„SZÍNes gondolatok” - Életérzések, hangulatok, titkok prózában, borral és zenével. Hely-

szín: Jósvafő, „Nyitott Szín”. Információ: Berecz Béla. Tel.:
30/3311-722.
Üzenetrögzítő/fax:
48/350-053.
Email/internet:
berecz_bela@freemail.hu,
www.josvafo.hu.

TOURINFORM-Aggtelek, 3759,
Baradla-oldal
3.
Tel./fax:
48/503-000.
E-mail/internet:
aggtelek@tourinform.hu,
www.anp.hu.

Május 31. 9.00 Gyapjasnap
Birkanyírás,
népi
ételkóstolás, nemezelés. Helyszín:
Aggtelek, Tóvég, Rendezvényközpont.
Információ:

VIRÓKNÉ FODOR HENRIETT
AGGTELEKI NEMZETI PARK
IGAZGATÓSÁG

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Északi tája
tájakon/Vers mindenkinek !

ban ég

és készül a gyümölcsre,
a nyilt uccára lép a nép,
hogy végzetét betöltse.
Iramlanak a bogarak,
friss jelszavak repülnek.
S az aranyba vont ég alatt,
- mert beköszönt az ünnep a szabadság sétára megy.
Hős népe ágat lenget,
s ő kézenfogva vezeti
szép gyermekét, a rendet!

/József Attlia/

11.

Május
A rengő lomb vi-

r
á
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Északi tája
tájakon/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
KATEGÓRIA

HELYEZÉS

A36
A36
A50
A50
A60/70

4.
7.
7.
10.
5.

MEGNEVÉZÉS
REZÉT KUPA 2009.04.04.
Valami Tisza (Szalai Zita Tóth Éva, , Bartók Adrien)
Sajómenti Cunami ( Kaszás József, Kaszás Bíborka)
Sárospatak ( Jármi István,Ulichy János,Török Zoltán )
MVSC Ugrifüles ( Varmuzsa Rezső, Varmuzsáné Zita)
Bükki Encián ( Simon András, Andók Lajosné)

A60/70

7.

A60/70
B.
B.

11.
3.
11.

A36
A50

1.
5.

A60/70

3.

A60/70
A60/70/
B
B

5.
12.
12.
13.

B

15.

MVSC Öregek(Edelényi Csaba,Csarnai Béláné, Bartók Julianna,
Váradi Zsófia)
Szőke Tisza (Vincze István,Bánrévi Tamás)
Tiszai Vagányok ( Fehér János, Jeneiné Sándorné)
SESE (Varga Lukács, Gál Tamás)
VARSÁNYI KUPA 04.25.
Valami Tisza ( Tóth Éva, Szalai Zita, , Bartók Adrien)
SESE (Rák Miklós, Ulichy János,Varga Lukács, Gál Tamás)
MVSC Öregek(Edelényi Csaba,Csarnai Béláné, Bartók Julianna,
Váradi Zsófia)
VTBK ( Simon András, Andók Lajosné)
Szőke Tisza (Vincze István,Bánrévi Tamás)
Tiszai Vagányok ( Bálint Tibor, Jeneiné Sándorné)
TSC ( Dobos Tamás, Szicz Zoltán )
TSC 2. (Tóth Jánosné,Vajda Endréné,Bencze Péter,Vígh Rozália,
Bencze Istvánné)

A Rezét Kupa és a kapcsolt részek…
Az idei versenyt, a hagyományoktól eltérően kicsit távolabb Bajától, Kunfehértón rendezték. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a „szokásosról” eltérő ámde szívünknek oly kedves homokos területen . Mi jellemző erre
a terepre. Az említett homokon kívül az akác és egyéb tüskék, valamint az hogy térkép gyanánt egy párducfoltos szabásmintát kapunk. Kevés erre a megfogható tereptárgy. Mondjuk ettől szép az élet. Tájékozódni
kell. Cserébe kevés a szint, bár a homok meglehetősen bokanyűvő. Miért szeretjük mégis ? A Rezét Kupán
mindig jó a pálya , korrekt a rendezés , és valahogy az égiekkel is jó kapcsolatot alakítottak ki. Az idő is mindig szép.
A borsodiak ezúttal is kivonultak . Az MVSC két csapatatot is indított. Az egyik az „MVSC Öregek” a másik
az Ugrifüles ( ők a fiatalok) . Ott voltak a tiszaújvárosiak és sárospatakiak is. Az eredmények magukért beszélnek. Egyre jobbak a borsodiak helyezései.
A pályákat igyekeztek nehézre készíteni , ez hellyel közzel sikerült is. Főleg a poligon bizonyult egy kicsit lutrinak.. A gödörjárás és kúprajárás is jelentett egy kis nehézséget. A verseny után, miután elfogyasztottuk a
kiutalt zsíros kenyeret és némi „zempléni teát” is vételeztünk , nem váruk meg az eredményhirdetést ( amúgy
is csak futottunk még..) hanem felkerekedtünk és belevetettük magunkat a kulturális élvezetekbe. Először a
kiskunhalasi csipkemúzeumot terítettük le. Itt még egy kis oktatást is kaptunk csipkevarrásból ( ki hinné 60
féle minta van !) . Utána e sorok írójának kérésére, tettünk egy kis kerülőt Kecskemét irányába . Nagyon
szép város ezt mindenki tudja, de hogy itt található egy hely ahol Michelangelo szobor másolatok vannak,
azt már kevesebben. Pedig nagyon szépek. Utána a harangjáték és egy rögtönzött templomi koncert meghallgatása következett. De hogy ne csak a kultúrának áldozzunk bevetettük magunkat egy vásári forgatagba
és egy cukrászdába is. ( fagylalt fogyasztás céljából ) .Innen már kitérő nélkül húztunk hazafelé, sikeresen
korrigálva azokat hmmm… eltévelyedéseket amiket idefelé követtünk el. Összefoglalva , nagy szép és tartalmas két napot töltöttünk e a Rezét Kupán és „kapcsolt” részein :
Bartók Julianna

12. Ünnepeink
Északi tája
tájakon/Ünnepeink
kon/

Madarak és fák napja – május 10.
"...évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében."
Ez az idézet Herman Ottótól, a sokoldalú magyar tudóstól származik, aki természettudományos munkássága mellett a magyarság hagyományos, ősi műveltségét, népi
mesterségeit is kutatta és leírta. Ő alapozta meg a tudományos madárkutatást Magyarországon a Magyar Ornitológiai Központ megalapításával. Az emberek már ősidők óta
különös vonzalmat éreznek a madarak és fák iránt. A "Madarak és Fák Napja" mégis az
egés
z termés
zet
ünnepe
,
amikor
mi,
em-

berek azt ünnepeljük, hogy testvérei vagyunk minden élőlénynek a Földön.

A madár

A fa

A szárnyas lények a világon mindenütt elsősorban
az éghez – az isteni szférához – tartoznak, ezért
az égi lélek szimbólumai. Így van ez a magyar nép
műveltségében is: a kereszténység előtti időkben a
táltosok, sámánok lelke is madár képében szállt a
túlvilágra megtudni a jövendőt, vagy megküzdeni a
rosszindulatú szellemekkel. A honfoglaló magyarok totemállata (az Árpád nemzetség állatőse) a
turulmadár (valószínűleg valamely sólyomfaj) volt.
Az eredetmonda szerint a nemzetség ősanyját,
Emesét turul termékenyítette meg. A madárlélek
szimbólum jelentése jellemző a kerszténységben
is, például a Szentlélek galamb képében jelent
meg Jézus feje felett, mikor megkeresztelkedett.

A fa a legősibb, az egész világon elterjedt, egyetemes növényszimbólum. A fa az örök fejlődés és
megújulás, a termékenység; a kiszáradt fa az elmúlás jelképe. A magyar népmesékben is gyakorta
találkozunk vele: égig érő fa, aranyalmafa. Az életfa ágai az égi világba vezetnek, gyökerei az
alvilába nyúlnak; utat szimbolizál, amelyen a sámánok, táltosok, mesehősök az égbe vagy alvilágba juthatnak.
Hiányzó faág
H i án yz ó f a á g őr z i
a c s er e sz n y e sú l y át , i l l at át ;
k ép z el et ed a l o m b o k s ú gá s át ,
a g a l l y a k h aj l á s át , t án c át .

/Danyi Zoltán/

1902. március 19-én az európai államok Párizsban egy, a mezőgazdaságilag hasznos madarak (akkoriban
még ilyen kategóriákban gondolkodtak) védelmét szolgáló egyezményt írtak alá. Ez az egyezmény volt hazánkban a Madarak és Fák Napja bevezetésének közvetlen előzménye. Még ugyanebben az évben
Chernel István, a híres ornitológus szervezte meg első ízben a Madarak és Fák Napját. Az ünnep hivatalos bevezetésére azonban csak néhány évvel később, 1906-ban került sor Herman Ottó hathatós közreműködésével, amikor gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter körrendeletben írta elő a Madarak és Fák napjának megünneplését minden iskola számára. E napokon a gyermekek fákat ültettek és ápoltak, madárodúkat helyeztek ki és takarítottak, akadályversenyeken, vetélkedőkön, kirándulásokon vettek
részt, újságcikkek, könyvek és plakátok emlékeztek és emlékeztettek a természet védelmére. A Madarak és
Fák Napja aztán kedvelt, évi rendszerességgel megrendezett ünnepe lett elsősorban a tanuló ifjúságnak a
XX. század első felében.
A II. világháború után aztán feledésbe ment, mígnem 1994-ben ismét feléledt a mozgalom, 1996-ban pedig
kormányrendeletet adtak ki, amely a korábban május elején változó időpontban megtartott jeles nap megünneplését május 10.-ben rögzítette.
Japport Magdolna
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Az év fája 2009 : Mézgás éger(Alnus glutinosa)
A mézgás éger vagy enyves éger a nyírfafélék (Betulaceae) családjába
és az éger (Alnus) nemzetségbe tartozó növényfaj. A mocsarak, folyók, patakok jellegzetes, 20 méternél alig magasabbra növő fafaja. Gyorsan növő,
viszonylag hosszú életű fa, tőről kiválóan sarjad. Víz- és fényigényes, melegkedvelő, a szennyezett levegőt jól tűri. Jó minőségű, mély talajt kíván,
eltűri az állóvizet. A víz ingadozását nem szereti, de a gyökereit érő mozgó
vizet igen.
Gyökere mélyre hatoló, több ágú karógyökér. Vékonyabb gyökerein gumók
találhatók, melyekben a levegő nitrogénjét megkötő sugárgombák
(Actinomyces alni) élnek az égerrel szimbiózisban.Törzse szép, hengeres.
Szabadabb állásban gúla alakú, laza koronát fejleszt vízszintes ágakkal, de
törzse mindvégig kivehető. Zárt állásban alsó ágai gyorsan lehullanak.
Kérge
fiatalon
sima,
barna
paraszemölcsös, később sötétbarna, vékony, táblás, kerek pikkelyekben repedezik. Rügyei szórt állásúak, nyelesek, fordítottan tojásdadok, eleinte ragadósak, vöröses ibolyás színűek. A hajtások bele háromszögletű.
Levelei 5-10 cm hosszúságúak, 4-9 cm szélesek, fordítottan tojásdadok.
Lemezalapjuk nyélrefutó, csúcsuk kicsípett. Fiatalon ragadósak, később
simák, kopaszok, csak alul az érzugokban molyhosak. A levelek széle
kétszeresen fűrészes, nyelük 1-2 cm hosszú.
Virágai egyivarúak, egylakiak. Nővirágai 5-8 mm-esek, lilásbarnák, tojásdadok. A kicsiny, vörösesbarna termős füzérek a hajtások végén, az előző

évi tobozkák mellett nőnek a még levéltelen ágakon. Hímbarkái 5-6 cm hosszúak, hosszú nyélen lógnak.
Pikkelyei vörösbarnák, porzói sárgák. Márciusban, lombfakadás előtt virítanak. Termései barna színű, mogyoró nagyságú áltobozok. Szárnyatlan makkjai 1-2 mm hosszúak, vörösesbarnák. Október végén érnek, de
csak kora tavasszal peregnek ki. A nedves hóra hulló makkocskák gyorsan kicsíráznak. A fiatal csemete
fényigényes és fagyérzékeny. Első években gyorsan, majd fokozatosan lanyhuló iramban növekszik.
Fája frissen döntve narancssárga színű, de rövid idő után levegőn megsötétedik, majd kiszáradva újból világosabb lesz. Ipari fának túl puha, levegőtől teljesen elzárva azonban igen tartós, ezért különösen víz alatti
felhasználásra, pl. hidak építésére kiváló. Fája jól faragható és esztergályozható, jó ceruzafa, kérgében sok
a csersav.
Elterjedése: Szerte Európában nő a patakok mentén és a vízzel jól ellátott területeken. Észak-Európában
zonális; attól délre reliktum jellegű erdőtársulások tagja. A Kárpát-medencében posztglaciális reliktum faj, a
bükk kor emléke. A nedves vízzel bőven ellátott talajokon elegyetlen állományokat alkot, az ilyen területek
hasznosításában nincs párja. Hazánkban pl. a Kis-Balatontól északra fekvő területeken és a Tapolcai medencében.

Az év madarai 2009 :A kék vércse és a vetési varjú
29 éves hagyományt követve idén is megválasztotta az év madarát a Magyar Madártani Egyesület. 2009-ben a szokásostól eltérően két faj közösen
viseli a címet: a kék vércse és a vetési varjú. A rendhagyó döntés oka
az, hogy a két faj léte, fennmaradása szorosan összefügg.
A kék vércse állomány fennmaradása nagyrészt a vetési varjútól függ. A kék
vércse ugyanis - a sólyomfélékhez hasonlóan - nem épít fészket, hanem más
madarak - főként a varjak - fészkébe költözik be. Emiatt a varjúállomány
csökkenése közvetlenül veszélyezteti a vércséket is.
A vetési varjú állományát az elmúlt néhány évtizedben módszeresen irtották
arra hivatkozva, hogy a madár komoly kárt tesz a vetésben és az apróvad állományban. A varjak számának csökkenése a fent említett okok miatt maga
után vonta a vércsék állományának fogyatkozását. Habár a vetési varjú 2001
óta védett madár, az állomány száma 25 ezer pár körül mozog, ami a 20 évvel ezelőtti negyedmillió töredéke csak.
A kék vércsék száma hasonló tendenciát követve, de kevésbé drasztikusan
alakult: ők 20 évvel ezelőtt is kis számban, 2000-2500 pár körül fészkeltek
hazánkban, ami mára körülbelül a harmadára csökkent.
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A pünkösdi ünnepkör
Mit ünneplünk
Pünkösdkor?
Pünkösd a húsvétot követő ötvenedik nap, mozgó ünnep,
neve a görög pentekosztész
'ötvenedik' szóból ered. Eredetileg a zsidó nép ünnepe, előbb
a befejezett aratást, később
pedig a Sínai-hegyi törvényhozást (ekkor kapta Mózes Istentől a törvényeket kőtáblákon)
ünnepelték a Pészah szombatját követő ötvenedik napon
Sabouthkor.
A keresztény egyházi ünnep
története a következő: Krisztus
mennybemenetele után, az öt-

venedik napon az apostolok
összegyűltek, majd hatalmas
zúgás, szélvihar támadt, s a
szentlélek lángnyelvek alakjában leszállt a tanítványokra.
"És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal
együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy
sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat,
ahol ülnek vala. És megjelentek
előttük kettős tüzes nyelvek, és
üle mindenikre azok közül. És
megtelének mindnyájan Szent
Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk."

Ekkor Péter prédikálni kezdett,
beszédére sokan figyeltek, követték, megalakultak az első
keresztény gyülekezetek. Pünkösd tehát az egyház születésnapja is.

Pünkösdi népszokások
Magyarországon csakúgy mint Európa számos országában a Pünkösd ünneplésében keverednek a keresztény illetve az ősi pogány, ókori (római) elemek. A népszokásokban elsősorban a termékenység, a nász ün-

nepe, és ezek szimbolikus megjelenítése dominál. A Római birodalomban május hónap folyamán tartották
az ún. Florália ünnepeket. Flóra istennő a római mitológiában a növények, virágok istennője. Pünkösd ünneplésében ma is fontos szerepet játszanak a virágok, elsősorban természetesen a pünkösdi rózsa, a rózsa,
a jázmin és a bodza.
Pünkösdi király-választás :A pünkösdi királyt a legények közül választják
ügyességi versenyeken. Európa nagy részén a középkor óta élő szokás, gyakoriak a lovas versenyek, különféle ügyességi próbák, küzdelmek. Magyarországon a
XVI. századtól kezdve vannak írásos nyomai a hagyománynak. Legérdekesebb
leírása Jókai Egy magyar nábob című regényében olvasható. A pünkösdi király
megválasztása után egy évig "uralkodott", azaz ő parancsolt a többi legénynek, az
ivóban ingyen ihatott, minden lakodalomra, mulatságra meghívták.
Szokás volt pünkösdi királynét is választani a falubéli kislányok közül. A "királynő" feje fölé kendőből sátrat formálnak a többiek, így járják sorba a falu házait,
ahol rózsát, virágot hintenek az udvarra. Köszöntőt mondanak, mely tulajdonképpen termékenységvarázslások
sorába tartozik. Énekelnek, táncolnak, adományként pedig almát, diót, tojást, esetleg néhány
fillért
kaptak.
Az
ismert
dal
alapján
néhol
"mavagyonjárásnak" is nevezik a pünkösdölést. ("Ma vagyon, ma vagyon piros pünkösd napja") Gyakran a pünkösdöléskor a lakodalmas menetek mintájára menyaszszony és vőlegény vonul a kíséretével házról-házra. Előfordult, hogy a vőlegény szerepét is lányok játszották el,
természetesen megfelelő ruhadarabokba öltözve. A
menyasszony vagy pünkösdi királyné díszes ruháival, fejékével is kitűnt a menetből. Az egyik kislány kosarat vitt
magával, abba gyűjtötték az adományokat.
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Mátkálás
Komatál küldés. Általában egynemű, ritkábban különnemű fiatalok barátságának megpecsételése. A mátkatálat személyesen illett vinnie. A megajándékozottnak, aki ha elfogadta a
barátságot ugyanezt a tálat kaláccsal, süteménnyel,
gyümölccsel megrakva, hímzett
kendővel letakarva küldte viszsza.
Zöldág-járás, zöldághordás
A májusi pünkösdi időszak jelentős szertartása a zöld ágak
házba vitele. Az ablakokra, az
ajtók fölé, a szobák falára, a
kútgémre, a malmokra frissen
vágott zöld ágakat tűztek. Az
ősi termékenységvarázslások
emléke ez a szokás, de egyben
védelem is a rontás, a boszorkányok ellen. A földbe tűzött

zöld ág a hiedelem szerint
megóvja a vetést a jégveréstől,
a kártevőktől.
Pünkösdölés
Ekkor pünkösdi király és királyné párost a kíséretével jelenítettek meg, de volt, ahol lakodalmi menetet menyasszonnyal
és vőlegénnyel. Ez a szokás
hasonló a pünkösdi királynéjáráshoz, de ez elsősorban adománygyűjtésre szolgált. A gyerekek, vagy fiatalok csapata
énekelve, táncolva végigjárta a
falut, s adományt gyűjtött.
Törökbasázás,
borzakirály, rabjárás
Nyugat-Magyarország
egyes
vidékein voltak jellemzőek pünkösdkor. Egy kisfiút szalmával
kitömött nadrágba öltöztettek
társai, török basát utánozva.
Házról házra kísérték, az udvarokon pedig pálcával ütötték,

hogy ugráljon. Pénzt és tojást
kaptak cserébe.
A pünkösdi rabjárók szintén fiúk, akik a lábuknál összeláncolva mennek a lányokhoz körbe a faluban, azzal a kéréssel,
hogy „Segéljék ezeket a szegény katonarabokat.” Persze,
ők is ajándékokkal térnek haza.
A borzajárás során körbekísérnek a falun egy fiút, akin
bodzából készített köpeny van.
Házról házra járnak.
Hiedelmek
Aki pünkösd hajnalban születik,
szerencsés lesz. A hajnalban
merített kútvízben való mosdás
egész évre elűzi a betegséget,
keléseket. A teheneket nyírfaággal veregették, hogy jól tejeljenek. Van ahol kenyérhéjat
égettek, hamuját a gabonaföldre szórták, hogy jó termés,
gazdag aratás legyen.
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Borivóknak való (részlet)
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje,
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókot könnyebbítő szele!
Te nyitod rózsákot meg illatozásra,
Néma fülemile torkát kiáltásra,,
Fákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba,
Néked virágoznak bokrok, szép violák,
Folyó vizek,
vizek, kutak csak néked tisztulnak,
Az jó hamar lovak is csak benned vigadnak,
Mert fáradság után füremedt tagokat,
Szép harmatos fűvel hizlalod azokat,
Új erővel építvén űzéshez inokat.
Balassi Bálint:
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Tavaszi tepsis csirke
Hozzávalók: · 1 db csirke
•
1 kg bugonya
•
2-3 fej hagyma
•
20-30 dkg sárgarépa
•
20-30 dkg fehérrépa
•
petrezselyemzöld
Elkészítés: A csirkét felaprózom, a burgonyát fél centi széles
karikákra vágjuk a sárgarépát és a petrezselymet, hagymát
szintén felkarikázzuk. A tepsi aljára alufóliát teszünk,
megzsírozom/olajozom, rárakom a megmosott petrezselymet, a
felkarikázott zöldségek egyharmadát, majd egy sor burgonyát
teszünk rá. Sózzuk, borsozzuk, majd rárakjuk a feldarabolt csirkeszeleteket. Tetszés szerint ízesítjük a húst,
majd befedjük hagymával, sárgarépával, fehérrépával - ezeket is lehet fűszerekkel ízesíteni. Befedjük a maradék burgonyával, amit szintén fűszerezünk. Alufóliát teszünk rá, és a sütőben megpároljuk. Amikor a hús
megpuhult, levesszük az alufóliát, s addig sütjük, amíg a teteje megpirul.

Tavaszi zsongás koktél
» 1/2 papaja » 2 kivi » 1 narancs » 1/2 grapefruit » ásványvíz
Elkészítés ideje: 10 perc

Elkészítés módja: Tegyünk félre egy kivikarikát a díszítéshez. Mossuk meg, és magozzuk ki a papaját.
Facsarjuk ki a narancs és a grapefruit levét. Tegyük a megpucolt kivit és papaját a turmixgépbe, majd adjuk
hozzá a kifacsart narancs és grapefruitlevet. Turmixoljuk simára a hozzávalókat. Ásványvízzel tovább
higítható, ha túl sűrűnek ítéljük. Töltsük egy pohárba, díszítsük kivikarikával, valamint szívószállal kínáljuk.

Bár a tavaszi napsugár már kora reggel kicsalogat az ágyból, mégis gyakran érezzük úgy, hogy legszívesebben csak pihennénk. A gyógynövények segíthetnek
energiánk visszanyerésében.

Pitypang-saláta
Parkokban, utak mentén, mezőkön már bontogatja szirmait a
pongyola pitypang vagy más néven gyermekláncfű
(Taraxacum officinale). Sárga virágját előszeretettel keresik
fel a méhek, bóbitás kaszattermését pedig szívesen fújják a
gyermekek, élvezve a szerteszét szálló repítő szőrök
ejtőernyőhöz hasonló légies mozgását. Ahhoz, hogy úrrá
legyünk a téli vitaminhiány okozta kimerültségen, és
megszabaduljunk
a
szervezetünkben
felhalmozódott
salakanyagoktól, méregtelenítő kúrára van szükségünk. Erre
kiválóan alkalmas a pongyola pitypang, mert hatóanyagai
révén hashajtó és vizelethajtó hatással rendelkezik. Tőrózsát
alkotó leveleit még a virágok megjelenése előtt akár nyersen,
salátának is fogyaszthatjuk. Magas C, A és B vitamin
tartalma miatt képes regenerálni vitaminhiányos szervezetünket. A vizelethajtó hatást a keserűanyag tartalomnak köszönheti, ami a gyomor működését is fokozza, ezért gyomorsavtúltengésre hajlamosak és gyomorfekélyben szenvedők óvatosan fogyasszák. Cukorbetegek diétájában viszont bátran felhasználhatjuk,
mert gyökerében inzulin található, ami inzulin nélkül képes felszívódni, tehát az inzulinkészletet nem terheli.
Alkalmazhatjuk még epehólyag- és májbántalmaknál is, illetve reuma elleni és vérnyomáscsökkentő teakeverékek alkotójaként.
17.
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Kirándulás, vízi túrázás, kerékpározás közben - főleg amikor az ember már elég fáradt - gyakran hangzanak el beszólások, amin aztán a túra végéig röhög az ember...
Van persze olyan is, amit később is szívesen felidézünk. Ezek néhol lehetnek kedvesek, néhol kicsit vaskosabbak vagy csak egyszerűen butuskák.
 Te még meg sem születtél, amikor én már tudtam, mi a turizmus.. - Lehet, de azóta sokat felejtettél..."
 Érdemes olyan ételt választani, amiben sok vitamin van... hmm... látom van pacaljuk. Affene, esik
az eső, így nem lehet szalonnát sütni!... De mi lenne, ha felállítanánk fölé egy sátrat?"
 Nem tudom, hol vagyunk. Lemerült az elem az iránytűmbe, a sarkcsillagot meg nem tudom kiválogatni (holt fáradtan egy "rövidítés" után... valahol a Bakonyban 2004)"
 Az igazi túrázó esőben, szélben és zimankóban is rójja a kilómétereket. Hmm, asszem én csak valami gagyi, értéktelen hamisitvány lehetek.
 Most a Vértes volt meg... Mi lesz legközelebb? - A 'Vértes visszavág'..."
 Most vagyunk valahol, vagy megyünk valamerre?""
 Minél több kaját megeszek annál kevesebbet kell cipelnem!- -Jó de én a baltát meg az akkumlátort
nem tudom megenni.-"
 Választanom kellett, hogy ide jövök veletek túrázni vagy megyek a haveri körrel pecázni...Erre egyik
szöszi túrástársnőnk:-...És? melyiket választottad?

Ezt a rőzseszedő nénit láttam két órája is. Most vagy gyorsabb, mint mi vagy körbementünk..."
 Vizitúrán, esőben a Kőrös közepén: Óh, bárcsak látnék egy kis vizet!"
 Ez a balett-bakancsom! (Puszta-túra)"
 Nem szeretem a lejtőket, mindig meredek emelkedőben végződnek."
 Prédikálószékről letekintve: "Nahát, milyen nagy sziget, hogy hívják?" "Szent Mihály-hegy, Nagymaros fölött." "És a tavat?" "Dunának...""
 Megy a csiga az erdőben. Úgy negyedóra után, amikor megtett két centit, elkezd hangosan örülni: Hú de rohadt jó, hogy ilyen lassan megyek, eszméletlen jó! Még egy negyedóra, és két centi után
újra rákezdi: - Haj, de baromi jó, hogy ilyen lassan megyek, de qrva jó! Egyszer csak arra jön a nyuszika, és látja, hogy a csiga nagyon örül magának, de nem érti a helyzetet, így megszólítja: - Szia
csiga! Te, elárulnád, hogy mi olyan nagyon jó abban, hogy ilyen lassan mész? - Hát tudod nyuszika,
rossz irányba megyek. "
 A Nyuszika fest az erdőben. Arra jön a Medve. Kérdezi:Mit csinálsz Nyuszika?Válasz:Festek.
Megint kérdi a Medve:És mit festesz?Megint jön a válasz:Ördögöt. Jön a következő kérdés:És szarva van?Mire a Nyuszi végignézi a festményt és nyugodtan válaszol:Nem,festve"
 10 éves kislányom kérdése, amikor megérkeztünk a Gete túra kiindulópontjára: (vonatról leszállunk,
gyerek körülnéz) "-Anyu!Ugye bemegyünk a kocsmába?" :)) Hiába no, a szokás hatalma:))"
 81. "Nyuszika a kígyónak : Bocs kígyó, ha megbántottalak azzal a legutóbb, hogy azt mondtam : "
Ne lábatlankodj itt "... ugye nincs harag ? Ehh nyuszika, dehogy haragszom. Kösz kígyó, akkor
szent a béke, úgyhogy : KEZET RÁ ! :)))"
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MOLNÁR MIHÁLY

BERECKY DÁNIEL

BARTÓK JULIANNA

FODOR GYULA

SULYOK EMESE

MANKOVITS TAMÁSNÉ

KEREKESNÉ SZŰCS KATALIN

FEKETE TIBOR

tájakon/Események
Északi tájakon
/Események képekben
ÉVADNYITÓ TÚRA

BARTÓK
SIMCSIKJULIANNA
LÁSZLÓ

2009.04.18 .BÜKK FORRÁSAI TELJESÍTMÉNYTÚRA

2009.04.18. SZAKOSZTÁLYI TÚRA BÁNRÉVE

2009.04.25. BIATORBÁGY VARSÁNYI KUPA

2009.04.25. VITÉZLŐ TELJESÍTMÉNYTÚRA

2009.01.01.AGYERŐS NAGYMENÉS TT

2009.05.01.VTSZ VIZI TÚRA

Északi Tá
T á jakon
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 Felelős kiadó : Balkányi Ferenc
A kiadvány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a
Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg
Készült 500 példányban

