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Északi tájakon/Szövetségi
tájakon/Szövetségi hí
hírek
Tisztújító közgyőlés
2009. május 23-án, Miskolcon, a Megyeháza Szász Endre termében került sor
a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség éves rendes közgyőlésére, melynek keretében a jelenlévı küldöttek és meghívott vendégek
meghallgatták, majd a szavazatra jogosultak elfogadták a Balkányi Ferenc leköszönı elnök Úr
által összeállított elnökségi beszámolót a 2008.
évrıl, valamint 2006-2008. közötti idıszakról. Ezt
a szövetség 2008. évi gazdasági mőködésérıl,
pénzügyi helyzetérıl szóló gazdasági beszámoló
ismertetése követte. A számviteli beszámoló részét képezı mérleg, eredmény-kimutatás, valamint közhasznúsági jelentés ismertetését, és a
számvizsgáló bizottság jelentését a szavazatra
jogosultak egyhangúan elfogadták, csakúgy, mint
a 2009. évi gazdasági tervet.

A kitüntetések átadását követıen Béres Lajos,
a jelölıbizottság elnöke ismertette a tisztújításra

(Megjegyzés: A számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés megtekinthetı a B.-A.-Z.
Megyei Természetjáró Szövetség honlapján
- www.eszaktura.hu -, vagy a keddi ügyeleti napokon, a székhelyen – 3527 Miskolc, Selyemrét
u. 1.)

jelölt személyeket.
A nyílt szavazás eredményeképpen megválasztott tisztségviselık a következık: Balogh Sándor elnök; Bernáth Marietta fıtitkár;
Balkányi Ferenc, Gyurák József, Hegedős Csaba, Makár Richárd és Zárdai
István* elnökségi tagok. A számvizsgáló bizottság új elnöke Dallos Mária, további tagjai Váradi Zsófia és Baranyai
Imréné.

A beszámolók meghallgatása után kitüntetések
átadására került sor. B.-A.-Z. megye Természetjárásáért plakettet kapott Farkas András a
Vasutas Természetjárók Baráti Köre (Bánréve)
és Jenet Barnabás a Diósgyıri Természetbarát Sport Klub természetjárói. Az év természetjárója elismerésben részesült

* Megjegyzés: Zárdai István 2009. augusztus 3-án társadalmi
tisztségérıl lemondott

Zárdai István (I. helyezett 5261,5 ponttal),
Kollár Magdolna (II. helyezett 3675,5 ponttal),
Vannay Ilona (III. helyezett 3096,5 ponttal),
Pogány Mária (IV. helyezett 2326,5 ponttal),
valamennyien a Kazincbarcikai Természetbarát
Egyesület tagjai. A nyomtatott sajtó területén
végzett kiemelkedı munkájáért elismerı oklevélben részesült Bartók Julianna, a Miskolci
Vasutas Sport Club tagja. Az elektronikus médiában végzett népszerősítı munkájáért Czina Tivadar kapott oklevelet.

A közgyőlés hozott határozatot a Hejıkeresztúri
Táblajátékosok Társasága Egyesület B.-A.-Z.
Megyei Természetjáró Szövetségbe történı tagfelvételi kérelmével kapcsolatban is, melynek
eredményeképpen az egyesület a szövetség tagjává vált.

A 2006.-2009. közötti idıszak tisztségviselıinek ezúton is köszönjük munkájukat, az új elnökségnek sok sikert kívánunk a természetjárás szolgálatáért.
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Északi tájakon/Évforduló
tájakon/Évforduló
80 éves a diósgyıri természetjárás
A Diósgyıri Természetbarát Sport Klub
májusban tartotta fennállásának 80 éves évfordulóját.
Az ünnepség keretében Turista Majális, az elmúlt
nyolc évtized munkáját, emlékeit bemutató kiállítás és a XXV. Bükk 50-25-15 km-es teljesítménytúrák fogadták az érdeklıdıket.

ristának, így pár év múlva már 300 fı volt a Diósgyıri Osztály létszáma. Több forrás, turistaút és
pihenıhely épült ebben az idıben. Sajnos a világháború megszakította ezt a lendületes fejlıdést. A
háború befejezıdésével már 1945 tavaszán újraindult az élet Balogh Ferenc szervezıi tevékenységének köszönhetıen. Elsı feladat a Bükkben
elesett katonák felkutatása és eltemetése, így
alakult ki a máig meglévı katonasírok gondozása.
Halottak napja környékén felkeressük a sírokat,
virágot viszünk, és emlékükre gyertyákat gyújtunk.
1948. március 15-re, a szabadságharc 100 éves
évfordulójára a Bálványon felépült a 20 m magas
kilátó. Megépült a Jókai emlékmő Örvény-kın és
részt vállaltak a turisták az ıskohó újraépítésében. A lendületet a központi törekvés fékezte le.
Elvették a bánkúti turistaházat és beolvasztották a
többi menedékházzal együtt a Turistaellátó Nemzeti Vállalatba. Az MHK mozgalom keretén belül
üzemi szervezésbe kerültek a turista szervezetek.
Az 1960-as évek elején kialakultak a nagy sportegyesületek és szakosztályként a DVTK-hoz kerültek a diósgyıri turisták is. A garadnai pihenıház építése 1967-ben kezdıdött az elvesztett
bánkúti turistaház pótlására. Az akkor még 600
fıs szakosztály 25 000 munkaóra ráfordításával
és a két gyár hathatós segítségével hozta létre ezt
a turistabázist. Lendeczky László elnöksége idején tovább folytatódott a jelzett utak, forrásfoglalások és pihenıhelyek építése. Nagy erıfeszítés
árán sikerült áthozni a Király-asztaltól azt a
többszáz-éves tölgyfát Hárs-kútra, amelyre az elhunyt tagjainak nevét tartalmazó emléktábla került. A rendszerváltás idején ismét váltásra kényszerült a diósgyıri turistaság. A nagy sport klubok
felszámolásra kerültek és a szakosztályok önállósodásra kényszerültek. Növelte a bajt, hogy a 31
éves elnöki tapasztalattal rendelkezı Lendeczky
Laci bácsi 1991-ben váratlanul elhunyt. Az önálló
DTSK-t létrehozó alakuló közgyőlésen 40 fı vett
részt. Sajnos az anyagi bázis hiányában a megszőnés réme fenyegette az épphogy megalakult
sport klubot. Ilyen körülmények között vette át a
jelenlegi vezetés a sport klub irányítását. Nehéz
évek következtek, de összefogással és következetes munkával beindult az élet.”
Majd Béres Lajos elnök áttért napjaink aktualitására: „A tagság körében igyekeztünk elterjeszteni
a családi szemléletet, az együtt-egymásért és a
sport klubért történı tevékenykedés eszményét. A
mai gazdasági körülmények még aktuálisabbá teszik ezt az eszményt. A gazdasági nehézségeken
túl tovább növekszenek a természetjáró szervezetek gondjai, egyre kevesebben tartják fontosnak a
szervezeti formák meglétét és nemigen „pazarolják” a pénzüket ilyesmire. Pedig a létszám csökkenése csökkenti a presztízsünket, kevésbé
vesznek figyelembe bennünket. Ezzel párhuzamosan csökkenti a környezetünkre gyakorolt hatásunkat és ma már egyre nehezebben tudjuk
fenntartani létesítményeinket, egyre kevesebben
vállalnak önzetlenül a közösségért munkát.

A megemlékezés kapcsán Béres Lajos egyesületi
elnök rövid visszatekintést adott a turistaság fejlıdése érdekében tevékenykedı elıdök munkájáról.
Mint elmondta „a Diósgyıri Természetbarát Sport
Klub jogelıdje, az MTE Diósgyıri Osztálya 1929.
április 3-án alakult a Diósgyıri-Vasgyár dolgozóinak körében. Elsı elnöke Karay Aurél fıosztályvezetı volt, aki akkoriban az 50 fıs tagság célkitőzését három pontban fogalmazta meg:
Menedékház építése a Bükk közepére, a
Magyar Turista Egylet 40. évfordulójára (Bánkút).
Túrák szervezése a honismeret és a bajtársi szellem elmélyítése érdekében.
A Bükk turista kultúrájának fejlesztése, a
kincstári utak szabaddá tétele, azok színjelöléssel való ellátása.
A célok elérése érdekében megindult a munka,
már 1930 októberében vendéget fogadott a 42 fı
elszállásolására alkalmas turistaház, és máris 84
fıre való kibıvítését tervezték, mert nagy népszerősége miatt szőknek bizonyult. Az aktivitásra jellemzı, hogy a megalakulás évében megrendezték
az MTE Felvidéki Osztályának kongresszusát. A
három napos rendezvényen 150 fı küldött vett
részt. Megrendezték az országos turista fényképkiállítást 300 résztvevıvel, valamint az elsı sí
vándorgyőlést, hétvégeken pedig ingyenes síoktatásokat tartottak az elıdök. Az egyik legaktívabb
tag, Erdélyi Gyula készítette el az elsı Bükki Turista Kalauzt, dr. Vigyázó Jánossal Lillafüred és
Miskolc kalauzát. A Földmővelésügyi Minisztérium
engedélyével készítették el a Bükk útjelzésének
tervét, mely alapján aztán 200 km útjelzés készült
el irányító táblák kihelyezésével együtt. 1932-ben
építették a bánkúti menedékház vízhálózatát. Kıbe foglalták a forrást, megépült egy 3 m3-es víztározó és a házat 500 fenyı csemetével vették körbe. A fejlıdést látva egyre többen jelentkeztek tu4.
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tájakon/Évforduló
Nagy szüksége van a turista társadalomnak az
összefogásra, mert félı, hogy a mai megszállottak
kiválásával szertefoszlik az elıdeink által megálmodott, társadalmilag megbecsült aktív turistaság.
Eltőnik, semmivé válik az a gigantikus munka,
amivel létrehozták a ma még általunk használt turista létesítmények sokaságát. Az elmúlt 80 évet
bemutató kiállításunk is azt a célt szolgálja, hogy
elismerjük és felszínen tartsuk ezen elıdeink önzetlen tevékenységét.”

ratív anyagok elkészítéséért; Kerekesné Szőcs
Katalinnak a kiállított anyagok felújításáért
és ízléses elrendezéséért; Váradi Zsófiának a
Bükk 50-25-15 km-es teljesítménytúra teljes dokumentációjának elkészítéséért.
Végezetül köszönetet mondott tagjaiknak, akik aktívan vettek részt és segítették ünnepségük és
rendezvényük sikeres lebonyolítását, hogy a hozzájuk ellátogató versenyzık megelégedve távozzanak és másokat is buzdítva térjenek vissza.
A megnyitó ünnepség Cseh Tivadar túratárs
D.T.S.K. Önéletrajz címő versével zárult, melynek
utolsó három szakaszát idézzük:
„ Boldogan jártuk az erdıt,
Ez ad mindnyájunknak további erıt.
Életet és értelmet a mának,
A természetkedvelı ideának.
Így éltem meg könnyedén a 80-at,
Új és új reménnyel áltatom magamat.
Fejet hajtok minden elhunyt tagunknak,
Kiknek emlékét megırizzük magunknak.

Ezt követıen Béres Lajos emléklapokat és kitőzıket adott át a sport klub munkáját és célkitőzéseinek megvalósítását segítı turistatársaknak.
Köszönetét fejezte ki az elnökségnek az ünnepség és a Bükk 50 teljesítménytúra sikeres lebonyolításáért, Sütı Menyhért sporttársnak a deko-

Ám tekintsünk messze, elıre,
Derős jó kedvvel nézzünk a jövıbe.
Töltsünk sok idıt a természet oltárán,
Legyen még sok ilyen szép nap Garadnán.”
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Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselıtestülete minden év augusztus 20-án adja át
legmagasabb rangú kitüntetéseit. Az ünnepségen olyan emberek részesülnek elismerésben, akik
hosszú idıszakon át folytattak kiemelkedı tevékenységet a város fejlıdése, hírnevének öregbítése érdekében. Idén ebbıl az alkalomból
Hegedős Csaba
a Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztályának
vezetıje
Tiszaújváros
lakosságának
egészséges,
természetszeretı életmódra történı nevelése , a szabadidısport
területén végzett kiemelkedı tevékenysége elismeréseként
Szent István Emlékérem kitüntetésben részesült.
Az általa 2004 óta vezetett természetjáró szakosztály a
Tiszaújvárosi Sport Club legnagyobb létszámmal mőködı
szakosztálya, ahol rekreációs, egészségmegırzı, természet
megszerettetı
tevékenység
folyik.
Emellett
komoly
sportteljesítmények születnek, különbözı versenyeken. A civil
szervezetekkel is jó együttmőködést alakítottak ki és közösen
valósítanak meg programokat. A szakosztály célja , hogy minél
több emberrel szerettesse meg a természetet, a mozgást, az
egészséges életmódot és a közösséghez való tartozás örömét.
A KITÜNTETÉSHEZ EZÚTON IS GRATULÁLUNK! TOVÁBBI
MUNKÁJÁHOZ SOK SIKERT ÉS JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!
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Gyalogtúrázók XVII. Országos Találkozója: Aggtelek
Kedves Turista társaim!
Ezúton szeretném tájékoztatni a megye természetjáróit, hogy a 2010. évi Gyalogosok
Országos Találkozójának rendezvényére megyénk területén, Aggtelek térségében
kerül sor.
Az idei szolnoki Találkozó záró rendezvényén Pálmai Vencel, az MTSZ titkára a bejelentésekor kiemelte, hogy a sorrendben XVII. GYOT rendezésére rendhagyó módon nem a megye, hanem a Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület lett felkérve. Kiemelte továbbá azt is, hogy a Találkozó
egy nagyobb eseménysor, az Év Vidéke nemzetközi rendezvények részeként kerül megrendezésre. A bejelentést követıen a kazincbarcikai küldötteknek átadásra került a rendezést szimbolizáló vándorserleg.
Az Aggteleki-Karszt nem elıször ad otthont a Gyalogos Találkozónak, hiszen e rendezvénysorozat elején, 1995-ben a II.GYOT-on is Aggtelek látta
vendégül az ország természetjáróit. Az akkori rendezvény sikeréért - a
megye természetjáró egyesületei között - kiemelkedı feladatokat láttak el a
kazincbarcikai természetjárók. Így számukra nem idegen a rendezési munka. Egyébként is a rendezvénysorozat mindegyikén részt vettek a barcikai
turisták, ezek tapasztalatai is segíthetik munkájukat. Ez mégis több mint
egy találkozó, mert a GYOT jövıre szervesen illeszkedik az Év Vidéke2010 rendezvénysorozathoz.
E nemzetközi esemény lebonyolítására országos szervezıbizottság alakult, melynek elsı kihelyezett ülésére június közepén került sor Jósvafın.

A megbeszélésen a Nemzetközi Természetbarát Szövetség (NFI) munkatársai,
a Magyar Természetbarát Szövetség igazgatója, elnökhelyettesei, elnökségi tagjai, a
Környezetvédelmi Minisztérium fıosztályvezetıje, Az Aggteleki Nemzeti Park
munkatársai, a Szlovák Turista Szövetség elnöke, a Domicai barlangigazgató, a
Rozsnyói Turista egyesület vezetıi és a Kazincbarcikai TE fıszervezıi vettek részt.
Az NFI részérıl ismertetésre került, hogy az Év Vidéke projekt Európa 12 régiójára
kiterjedı tevékenységet foglal magába, melyek mindegyike határokon átnyúló tájakat
érint. A cél a fenntartható turizmus népszerősítése és erre programok kidolgozása.
A projekt elıbb 5 régióra terjed ki, melyek Közép/Kelet-Európa országait érintik.
Várhatóan Románia, Magyar-Szlovák határvidék, Fertı-tó, Lengyel-Német határvidék és
az Osztrák Alpok kerül be elsıként az Év Vidéke projektbe.
Csak érdekességként megemlítem, hogy az NFI munkatársai bemutatták
az Év Vidéke program logójának tervezetét is. A logó egy pillangó motívuma. A választást az osztrák partner azzal magyarázta, hogy pillangók
Európában mindenhol megtalálhatók, illetve a helyszín változások szimbólumának is tekintik a pillangót.
A magyar partner beszámolt a június végén kiírásra kerülı programról, melynek neve Határon Átnyúló Szlovák - Magyar Együttmőködési Program. E program megvalósításához magyar és szlovák részrıl is konzorciumi partnerekre van szükség. A program prioritásai között szerepel többek között közös turisztikai projektek elısegítése, vagy termékek fejlesztése, fenntartható kulturális, szabadidıs és sportesemények szervezése stb. Az Aggteleki NP munkatársaival egyeztetésre kerültek a maradandó létesítmények lehetséges
helyszínei, mint például a barátságot szimbolizáló határon átnyúló híd, illetve egy tanösvény és egy Nordic
Walking pálya megvalósítása. Ezután ismertetésre kerültek azokat a szervezetek, akik találkozójukat jövıre
és 2011-ben az Aggteleki-karszt területén kívánják megtartani. Ilyen szervezetek az erdészek, a vadászok,
íjászok, a kerékpáros, a barlangász, és a gyalogtúrázók országos szervezetei. Rögzítésre került, hogy az Év
Vidéke 2010-2011 rendezvénysorozat nyitórendezvénye a XVII. GYOT lesz, 2010. május 21-24-i idıponttal,
melynek központja Aggteleken lesz.
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Megint csak érdekességként említem, hogy Dr.
Dénes György bejelentette egy tudományos barlangász konferencia megszervezését a karszt földrajzáról és hidrológiájáról témakörben. Ugyanı felajánlotta, hogy az önkéntes barlangi mentık a
rendezvények ideje alatt ügyeleti központot hoznak
létre a térségben.
A szlovák partner a programban való részvétellel
kapcsolatban együttmőködési szándékát fejezte ki.
A Rozsnyói Turista Egyesület bemutatta az Év vidéke 2010-2011-re tervezett programjait, melyben
újévi túra, tavaszi kilométerek (a Szilicei-fennsík
legjelentısebb túraútvonalai), kétoldali túra, és az
Év Vidéke eseménysorozat záró rendezvénye
(nemzetközi turistatalálkozó) szerepel. De szerepel
benne még jelvényszerzı túra, a Gömör-Tornai
Fesztivál, egy szeminárium (téma: a Nemzeti Park
és a turizmust), és egy az Aggteleki Nemzeti Park
és a Szlovák Nemzeti Park bemutatását célzó fotókiállítás is.

Látható, hogy az Év Vidéke egy valóban sokoldalú
programot ölel fel, melynek nyitórendezvénye a
Gyalogos Találkozó így közvetlenül is egy nemzetközi esemény részévé válik.
Természetesen örömünkre szolgál, hogy alkalmunk nyílik megismertetni a természetjárók társadalmával az Aggteleki-karsztot, megyénk e sok
természeti, kulturális és történelmi érdekességet
rejtı táját és a hozzá kapcsolódó Szilicei-fennsík
vidékét, s hogy e nagyszabású program részeseivé válhatnak a kazincbarcikai természetjárók is.
Ennek méltó megszervezése érdekében az elıkészítı munkát már megkezdtük és számítunk annak
sikeres lebonyolítására.
A fentiekkel kívántam elızetes, mégis átfogó tájékoztatást nyújtani megyénk természetjárói részére,
hogy kellı információval és áttekintéssel rendelkezzenek a nem is olyan távoli jövı turisztikai
eseményeirıl.

Garadnay Sándor

Tagszervezeteink MTSZ igazolvánnyal rendelkezı természetjárói részére
Ezúton hívjuk fel minden tagszervezetünk figyelmét kedvezményes díjú szálláslehetıségeinkre a B.-A.-Z.
Megyei Természetjáró Szövetség kulcsosházaiban.
2009. október 01. és 2010. április 30. közötti idıszakban* nyári szállásdíj áron fogadjuk tagszervezeteink
MTSZ igazolvánnyal rendelkezı túrázóit az alábbi feltételek mellett.
1./ Massa kulcsosház, Miskolc-Ómassa
Legalább 5 fı vendég együttes foglalása esetén a szállásdíj
1.100 Ft / fı / éj + IFA (380 Ft / fı / éj 2009-ben)
2./ Fehér Holló kulcsosház, Hollóháza
Legalább 10 fı vendég együttes foglalása esetén a szállásdíj
1.100 Ft/ fı / éj + IFA (200 Ft / fı / éj 2009-ben)
Szállásfoglalás: hegyitura@eszaktura.hu e-mail címen
•

Szállásdíj befizetése:
a Szövetség 10102718-02228515-00000003 számú bankszámlájára átutalással, vagy
• a Szövetség keddi ügyeleti napjain, 16-18 óra között készpénzben
• a kedvezményes szállás igényléséhez vendéglista leadását kérjük.

Tagszervezeteink MTSZ igazolvánnyal nem rendelkezı tagjai, illetve más természetjárók esetén a szállásdíj
2009. október 01. és 2010. április 30. közötti idıszakban* 1.500 Ft / fı / éj + IFA.
Az épületek főtési adottságai miatt az ómassai kulcsosházban legalább 5 fı, a hollóházi kulcsosházban legalább 10 fı együttes jelentkezésére van szükség.
*Kivéve 2009. december 31.-i éjszakát.

7.

Északi tája
tájakon/Jelzésfestések
kon/Jelzésfestések
A Zempléni-hegység idén megújult turistaútjai
Az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk 1 %-át
a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség részére felajánló támogatók segítségének köszönhetıen
2009-ben 104 km turistaút jelzésének felújítására
kerülhetett sor a Zempléni-hegységben.
A munkavégzésben a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete, a Diósgyıri Természetbarát Sport
Klub, a Diósgyır-Vasgyári Diáksport Egyesület, a
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Görömbölyi Kulturális Egyesület Természetjáró
Klub, a Miskolci Vasutas Természetjáró Egyesület,
a Szendrıi Városi Sportegyesület Természetjáró
Szakosztály tagszervezeteink nyújtottak segítséget. Munkájuk eredményeképpen az alábbi útvonalszakaszokon túrázhatunk a megújult jelzések
segítségével.

K□

Útvonalszakasz

Táv (km)

Jelzés

8.

Szpalanyica-rét - Újhuta - Zsidó-rét

6,5

Monok-Vámosújfalu /Kossuth út/

29,5

P sáv

9.

Mlaka-rét – Sólyom bérc

0,5

S∆

1

P+

10.

Kéked-Hollóháza

7

S sáv

5

P□

4,5

P+

2.

Tállya vá.-Tállya

3.

Tállyai hidegkút - Dalosok kútja

1,5

P○

11.

Gönc vá.– Kis-Amadé-hegy

4.

Abaújszántó-Galambos-nyereg

10

Z sáv

12.

Gönc- Pálos kolostor

5.

Abaújszántó- Krakó

3

Z∆

13.

Hejce- Fehér-kút

4

P□

14.

Rostalló – Kıkapu

1

S□

6.

Bodrogolaszi-Kıkapu

24

Z sáv

7.

Háromhuta-Rostalló

6,5

S sáv

Összesen:

104

Az erdık közjóléti célú védelmét és bıvítését szolgáló feladatok ellátásának de minimis támogatásáról szóló
112/2008. (VIII.30.) FVM rendelete alapján a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
támogatásának köszönhetıen megújult a Rákóczi turistaút is. A Zempléni-hegység egyik
legismertebb turistaútja Füzér várától Sárospatak váráig vezet, nyolc települést és öt
várat érintve. Az 58 km hosszússágú piros sávjelzéső útvonalhoz jelvényszerzı túramozgalom is kapcsolódik, melynek segítségével megismerhetjük a települési és tájképi
látnivalókban rendkívül gazdag vidéket. A jelzésfestés kivitelezésében a Diósgyıri
Természetbarát Sport Klub, a Miskolci Vasutas Természetjáró Egyesület, a technikai
munkákban a Kazincbarcikai Természetjáró Egyesület Zárdai István irányításával vállalt
feladatot,

kiknek

munkáját

ezúton

is

köszönjük.

Köszönetet

mondunk

továbbá

támogatóinknak is, kik anyagi hozzájárulásukkal elısegítették, hogy a Zempléni-hegységben
több mint 160 km turistaút jelzése újulhasson meg.

Diósgyıri Természetbarát Sport Klub
Összesen 15 km-t festettek. Elkészült útvonalak:
Kéked - Hollóháza, Háromhuta - Rostalló, Mlaka
rét - Sólyombérc, Rostalló - Kıkapu.

Miskolci Vasutas TE
2009 június 13-14 között elvégezte az általuk vállalt Abaújszántó környéki jelzésfestést. Elıbb a
Krakó-hegy (402 m) csúcsáig vezetı zöld háromszöget festették meg, majd a zöld sávjelzést
Cekeházán és a Galambos-forráson
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Északi táj
tája
ájakon/Jelzésfestések
kon/Jelzésfestések
Turista dal

Szendrıi Természetjáró Szakosztály
Az általuk készített útvonalak: Hejce-Fehérkút,
Újhuta-Szpalanyica-rét, Újhuta-Zsidó-rét.

Megyen a hegyen a turista, a turista, a turista,
És meggörnyedve cipeli a cókmókját.
A szíve dobog és szúr is ma, mert nagy lusta
a turista, Ki lépésenként felsóhajt: "Az áldóját!"
Hegynek föl és völgybe le,
Nincs értelme semmi,

Bükki Fiatalok TE.

Üljünk tán a földre le,

Június elején festett a Zemplénben. A készre festett útjelzések teljes hossza több mint 30 km.
Megfestésre került a Kossuth út piros sávjelzése
is!

Kezdjünk végre enni!
Pihen a hegyen a turista, a turista, a turista,
És bánatában megeszi a cókmókját.
Bakancsom régen új, bár a fabotomon
Egymást érik a jelvények,
Az vón' jó, ha a nyári vasárnapokon
Ágyhoz jönne a Gellért-hegy.

Görömbölyi Természetjáró Klub

Nyápic hıs az a sok koca turista

A Gönc környéki turistajelek újrafestését vállalta .
Május 17-én vasárnap keltek útra a lelkes természetjárók 17 fıvel, és négy csapatban vágtak neki
az útnak. Egész napos munka után egy
szallonasütı helyen mindannyian találkoztak, és
közösen ebédeltek, majd folytatták a munkát. Este 8-ra kész lett a Gönc vasútállomás - Kis-Amádé
hegy piros négyzettel jelölt turistaút, és a Gönc Pálos kolostor, piros kereszt szakasz.
(Balogh Edina klubvezetı)

Ki hármat gondol, ha egyet lép,
Valljuk be most hát, joggal dalolják
Ezt a versikét.
Megyen a hegyen a turista, a turista, a turista,
És meggörnyedve cipeli a cókmókját.
A szíve dobog és szúr is ma,
mert nagy lusta a turista,
Ki lépésenként felsóhajt: "Az áldóját!"
Hegynek föl és völgybe le,
Nincs értelme semmi,
Üljünk tán a földre le,
Kezdjünk végre enni!
Pihen a hegyen a turista, a
turista, a turista,
És bánatában megeszi a
cókmókját.
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Északi tája
tájakon/Bronzjelvénye
kon/Bronzjelvényesek
Bronzjelvényesek
Új bronzjelvényes túravezetık
Ez év tavaszán bronzjelvényes túravezetık képzésére került sor a
gyalogos
szakágban.
A
Kazincbarcikai
Természetbarát
Egyesület
szervezésében megtartott tanfolyamra Kelet-Magyarország több megyéjébıl is
voltak jelentkezık. A végig jó hangulatú tanfolyam hallgatói példás aktivitással
kapcsolódtak be a tanulásba és a gyakorló túrák során, a Dél-Bükk túraútjain
szerezhették meg az értı turizmus gyakorlásához szükséges tapasztalatokat. A
május eleji írásbeli és gyakorlati vizsgán 21 résztvevı bizonyította a
természetjárásban szerzett ismereteit és túravezetıi alkalmasságát.

İK AZOK
Arany Zoltán

Balatonné Horváth Krisztina

Czene-Pap Ádám

Csizmarik János

Domonkos Ferenc

Fekete Dénes

Kerékgyártó Krisztina

Kiszel Gyuláné

Kollár Magdolna

Kovácsné Pintér Éva

Mikulás László

Nagyné Pintér Edit

Orosz Miklós

Pogány Mária

Sólyom Pál

Szabó Zsolt

Szilágyi Krisztina

Tóthné Hangonyi Gréta

Vannay Ilona

Vanó Ákos

Vargáné Piros Ildikó

Az új túravezetık május 16-án, az ENCIÁN-kupa eredményhirdetésén vehették át megérdemelt jelvényeiket és túravezetıi igazolványukat.
Garadnay Sándor (tanfolyamvezetı )

EZÚTON IS GRATULÁLUNK NEKIK, ÉS AKTÍV TÚRAVEZETİI JÖVİT KÍVÁNUNK SZÁMUKRA.
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Északi tája
tájakon/Morzsá
kon/Morzsák
Morzsák
Felhívás !
A Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete 2010 évi
nyári táboraihoz keres a B.A.-Z. megyei természetjáró
egyesületek tagjai között
olyan túravezetıi engedélylyel rendelkezı fiatalt, aki a
nyári szünetben 2 hetes
turnusokban szakmai csoportvezetı lenne.
Bıvebb információ és jelentkezés:
tabor@bukkikalandozoo.hu
e-mail címen, Makár Richárdnál

Rahói információs úton jártak a B.-A.-Z. Megyei
Természetjáró Szövetség túravezetıi. Az út során Kárpátalja gyöngyszemeit tekintették
meg. A cél az volt, hogy feltérképezzék a "bakancsos" turisztikai lehetıségeket.

XXV. Bükk 50-25-15 km-es
teljesítménytúrák
A Diósgyıri Természetbarát Sport
Klub
szervezésében, 124 induló részvételével
2009. május 2.-án 25. alkalommal került
megrendezésre a Bükk legszebb tájait
érintı teljesítménytúra.
A versenyzıket a kiírásnak megfelelıen, a
táv hosszához igazítva 600-tól 1000-ig indították.
A kellemes idı és a vidék szépsége jó
hangulatot teremtett a versenyzık és rendezık körében.
A hét ellenırzı pont érintésével lehetett
teljesíteni a túrát. Célba érkezéskor a versenyzık hősítıt, teát és zsíros kenyeret
kaptak, valamint a 80 éves évfordulóról
szóló emléklapot és Miskolc város címerét
tartalmazó kitőzıt. Az ellátmányt és a zavartalan versenyzést 45 fıs rendezıi gárda biztosította.
Gratulálunk a versenyzık elért eredményeihez !!!

Táv (km)
15 km
gyalogos
25 km
gyalogos
50 km
gyalogos
50 km
kerékpáros

A Zöld Sportok Clubja július 25-én rendezte a jubileumi X. Ravasz róka éjszakai tájékozódási teljesítménytúrát
Bükkszentkereszt
versenyközponttal

Induló
létszám
(fı)

Célba érkezett létszám (fı)

23

23

50

48

43

43

8

7

Tisza tavi vízitábor
A B-A-Z Megyei Természetjáró Szövetség ismét
megszervezte
a
Tisza
tavi
vízitábort
Tiszafüredren Idıpont: június
19-21. péntek-vasárnap

„ma még nem tudom
mit bont az ısz
számomra
tenyerébe rejtve...
(F.Á.)

Gyalogtúrázók XVI. Országos Találkozója
2009 Pünkösdjén május 29 - június 1
között Jász-Nagykun-Szolnok megye
várta a Tisza és az Alföld iránt
érdeklıdıket a Gyalogtúrázók XVI.
Országos Találkozójára. A szervezık
bemutatták a még nem eléggé ismert,
de
annál
nagyobb
természeti,
történelmi és kulturális értékeket rejtı
tájat.

Ady Endre : Három ıszi könnycsepp
İszi délben, ıszi délben,
Óh, be nehéz
Kacagni a leányokra.

İszi éjben, ıszi éjben
Óh, be nehéz
Fölnézni a csillagokra.
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İszi éjben, ıszi délben,
Óh, be könnyő
Sírva, sírva leborulni.

Északi tája
tájakon/Tanösvények
Hernád tanösvény
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 HELYRİL INDULNAK, ÉS
FORGALMAS HELYRE ÉRKEZNEK. CÉLJUKAT AZ ÚTVONALTÓL KÉSZÜLT FÜZET TARTALMAZZA, VAGY AZ ÚTVONAL
MENTÉN

TALÁLHATÓ

TÁBLÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ

OLVASHATJUK

EL.

AZ

EGYES ÁLLOMÁSHELYEKEN LEÍRJÁK A
TUDNIVALÓKAT. A FÜZET AZ INDULÁSI,
VAGY AZ ÉRKEZÉSI PONT KÖRNYÉKÉN
SZEREZHETİ BE.JELENLEG A MEGYÉBEN 36 TANÖSVÉNY TALÁLHATÓ. TES-

A 11 állomásból álló tanösvény a Miskolctól vonattal 10
percre található Bıcs község természeti kincseit a Hernád
folyót, a Bársonyos patakot, a Sziget nevő kiserdıt és a református templom melletti védett gesztenyefákat mutatja
be.
A helyi környezetvédelmi szakkör tagjai Majoros Józsefné
tanárnı vezetésével hozták létre a könnyő sétát jelentı
tanösvényt. A tanösvényt ünnepélyes keretek között 2009
áprilisában adták át. A Hernád tanösvényen végighaladva
meg lehet ismerkedni az ártéri erdı élıvilágával, növényeivel, állataival is.
A haladási útvonalat az aszfaltra és a fákra festett ábrák
(hullámvonal és fölötte stilizált fa) jelzik, az állomásokat
sárga festett számokkal jelölték. A tanösvény bejárható tetszıleges irányban, de akár két részletben is, hiszen két jól
elkülöníthetı részbıl áll. Az elsı rész (1.-4. állomások) a
Hernád bal partján, míg a második rész (5.-11. állomások)
a jobb parton találhatók.

SÉK VÉGIGJÁRNI

Hossza hivatalosan 3,2 km, de a kitérıkkel többnek tőnik. A
bejáráshoz 2 óra elegendı.

Az útvonal rövid leírása:
A tanösvény a Borsodi Sörgyárral szemben a kerékpárút elejétıl indul. A vízmő csónakházától a kerékpárúton akácok mellett Belsı-Bıcs kapujáig haladunk. A duzzasztómő gyümölcsöse után jobbra kanyarodunk,
majd egy ösvényen (jelzés az aszfalton) kitérünk a duzzasztómőhöz. Folytatjuk az utat a Hernád és a telkek
kerítései között vezetı kerékpárúton. A betonkorlát után következik a vízmérı hely, majd kiérünk a Tüzép
mellett a fıutcára. Jobbra fordulunk és átmegyünk a Hernád-hídon. A töltés elıtt balra bemegyünk a Szigetnek nevezett területre. Egy kék nyomóskút után elfogynak a jobboldali telkek. Ketté ágazik a tanösvény, elıször balra menjünk a horgásztanyára (6. állomás), majd visszamegyünk az elágazásba. Itt jókora nyírfák
után jobbra vékony ösvény vezet az ártéri erdıbe. Tisztás után az erdı szélén a nádak már a Bársonyost
jelzik. Gyakran száraz a meder. Tartva az irányt, vagy a kukoricás mellett haladva kimegyünk a bányatóhoz
(10. állomás). A bányatótól földúton északnak haladunk (távol a szélerımő lapátolja az eget) és elmegyünk
a vadászház mellett. Kiérünk a sajóládi útra Bıcs szélén. Kétszer is átkelünk a Bársonyos hídján, hamarosan a református templomhoz érünk. Tekintsük meg a szépen kialakított információs parkot és a védett
gesztenyefákat. Itt ér véget a bejárás.

Állomások a tanösvényen:

1. Csónakház

2. Duzzasztómő

3. Sziget a Hernádon
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4. Vízmérı hely

Északi tája
tájakon/Tanösvények

5. A Sziget bejárata

6. Horgásztanya

7. Ártéri erdı

9. Bársonyos

10. Bányató

11.Református templom

8. Tisztás a Szigetben

Információs park

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

Természetvédelmi értékek Észak-magyarországon (B.A.Z.)
A túra célja: A túramozgalom az Észak-magyarországi Régió három
megyéjének természeti értékeit ismerteti meg.

A túra útvonala: Kijelölt útvonal nincs, pontokat kell felkeresni. A B.-A.-Z.
megyei részen összesen 16 bélyegzést kell összegyőjteni a szép jelvény
megszerzéséhez.
A mozgalom könnyebb teljesítése érdekében egy kis füzetet kell megvenni (ára
2008-ban 500 Ft), mely tartalmazza az elsı jelvény árát és a postaköltséget. A másik két megyébıl is beszerezhetı jelvény. Mindhárom megye teljesítése után egy negyedik jelvény kerülhet átadásra. Az összes többi
jelvény ára 400 Ft.
Sok helyen a mozgalom egyedi kódját kell feljegyezni, de van ahol más túramozgalmak számára kihelyezett
bélyegzıket kell igénybe venni. Ezért fontos, hogy használható bélyegzıpárna legyen nálunk!
A füzetben az egyes látnivalókról rövid ismertetıt is találunk. Az igazolófüzetben típusok szerint
vannak csoportosítva a látnivalók.

1.

Látnivaló típusa

Látnivaló

Régiós különlegességek bemutatása

Barlangi túra (a 3 túra közül
bármelyik)

13.

Igazolás módja
Aggteleki barlangi hosszú túra (túravezetı
aláírása+barlangi pénztár) István cseppkıbarlang vagy Anna mésztufabarlang
(barlangi pénztár) Hajnóczy cseppkıbarlang (túravezetı aláírása

Északi tája
tájakon/Túramozgalmak
kon/Túramozgalmak
2.

Túrák

Karsztjelenségek a Bükkben

3.

Csúcsok

Nagy-Milic (896 m)

Lillafüred (vízesés, Anna-bg), Garadnavölgy, Ómassa, Bánkút, Bálvány útvonal
bejárása (bélyegzés: Lillafüreden,
Ómassán, Bánkúton vagy Bálvány
A csúcson elhelyetett kód beírása

4.

Geológiai értékek

Megyerhegyi tengerszem

Végardói strand pénztár

5.

Hámori-tó
Miskolctapolca barlangfürd

7.

Mesterséges tavak
Fürdık, források, hıforrások
Ipartörténeti emlékek

Újmassai ıskohó

Ipartörténeti múzeum (Felsı-Hámor)
fürdı bélyegzı vagy más miskolctapolcai
bélyegzı
Múzeumi bélyegzı

8.

Ipartörténeti emlékek

Aranygombos Telkibánya

Múzeumi bélyegzı

9.

Várak, várhegyek

Füzéri vár

Kód a vár bejáratának közelében

10.

Várak, várhegyek

11.

Korbeli "lakóhelyek"

12.

Korbeli "lakóhelyek"

Regéci vár
Subalyuk
(Bükkzsérc/Cserépfalu
Balla-barlang (Répáshuta)

Kód a vár bejáratának közelében
Oszlai tájház bélyegzıje vagy a két falu
valamelyikébıl
Bélyegzı a faluból

13.

Szeleta-barlang (Miskolc)

Ipartörténeti múzeum (Felsı-Hámor)

Füzérradványi kastélypark

Bélyegzı a faluból

15.

Korbeli "lakóhelyek"
Arborétumok, kastélyparkok
Vulkáni jelenségek

Szomolyai kaptárkövek

kód a Vén-hegy felöli lejáró közelében

16.

Vulkáni jelenségek

Boldogkıújfalui kıtenger

Bélyegzı a faluból

6.

14.
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16.

Északi táj
tájakon/Nemcsak
kon/Nemcsak északi tájakon
Tisza-tó
A 127 km2 kiterjedéső Tisza-tó hazánk második legnagyobb összefüggı
vízfelülete, az általa nyújtott lehetıségek száma alapján viszont bátran tekinthetjük elsınek. A fürödni és napozni vágyó családtól, a lelkes horgászon és vadászon keresztül a megszállott
ornitológusig
itt
szinte
mindenki megtalálhatja a számára
ideális elfoglaltságot.
A Tisza-tó az 1967–73 között
épült Tisza II. Vízlépcsı üzembehelyezésével, a Tisza folyásába történt
mesterséges
beavatkozás
eredményeként
alakult
ki.
Létrehozásának célja elsısorban a
vízhasznosítás volt, idegenforgalmi
hasznosítása kialakításakor csak sokadrangú szempontként jelentkezett. A csak nevében és látványában tó,
valójában a folyó szeszélyeinek és az emberi beavatkozás következményeinek kitett síkvidéki átfolyásos tározó. Ebbıl a rövid száraz leírásból az ember nem is gondolná micsoda értékeket rejt magában ez a több
mint 120 négyzetkilométeres vízi paradicsom.
Ökoturizmus a természetvédelem jegyében: A Sarud-Poroszló-Tiszafüred határait érintı Sarudimedence egészen egyedülálló adottságokkal rendelkezik. A tónak ez a része változatos vízmélységő, holtágakkal, csatornákkal és szigetekkel tarkított, gazdag vízinövényzettel, madár- és állatvilággal rendelkezı
terület. A táj a folyószabályozás elıtti állapotokat idézi. Kedvelt úticélja a csónakázni, horgászni, vadászni,
kikapcsolódni vágyóknak.
Érintetlen természet: A tó egyik legszebb területe az észak-nyugati részen található tiszafüredi
madárrezervátum. A terület az ornitológia iránt érdeklıdık számára valóságos paradicsom. A mintegy
200 madárfaj csaknem fele költésre érkezik a területre, 81 faj átvonul, s nagyjából 20 faj itt telel. Fontos
megemlíteni, hogy az európai jelentıségő madár élıhelyek szigorú védelmet élveznek, így ezek a területek
fokozott odafigyelést igényelnek az odalátogató természetbarátoktól.
Napfürdı, vízpart, csobbanás: Az Abádszalók és Kisköre között elterülı mintegy 14 négyzetkilométer
kiterjedéső nyílt vízfelület kiválóan alkalmas a klasszikus vízparti üdülésre, illetve a különbözı vízisportok
mővelésére. Igazi különlegességet jelent, Magyarországon
egyedülálló módon a motoros vízi jármővek használatának leheJuhász Gyula:
tısége.
Tiszai csönd
A gyógyító víz : A pihenni és gyógyulni vágyóknak számos
lehetıségük van élvezni a fıként ízületi és mozgásszervi megbetegedések kezelésére szolgáló termál- és gyógyfürdık jótékony hatását. (Tiszafüred, Karcag, Kunhegyes, Tiszaörs,
Heves, Tiszaújváros, Polgár, Abádszalók, Tiszacsege,
Balmazújváros, Berekfürdı, Mezıcsát)
Két keréken: A tavat körülölelı gát kitőnı lehetıséget nyújt a
környék kerékpárral történı bebarangolására. Lenyőgözı tájak,
falvak, vendégszeretı helybeliek várják az utazókat.
Négy lábbal a földön :Azok akik lóháton szeretnének megismerkedni ezzel a csodálatos tájjal, számos lehetıség közül
választhatnak, hiszen a környéken található lovastanyák érdekes és változatos programlehetıségekkel várják vendégeiket.
Népi kultúra egykor és ma:A Tisza menti emberek hagyományırzı, az alföldi népi kultúra értékeit ápoló emberek. A
népi fazekasság, a néptánc, a vesszı- és sásfonás, a halászat
és pákászat nemcsak múzeumokban, hanem az élı valóságban
is megtapasztalható.
15.

Hálót fon az est, a nagy, barna pók,
Nem mozdulnak a tiszai hajók.
Egyiken távol harmonika szól,
Tücsök felel rá csöndben valahol.
Az égi rónán ballag már a hold:
Ezüstösek a tiszai hajók.
Tüzeket raknak az égi tanyák,
Hallgatják halkan a harmonikát.
Magam a parton egymagam vagyok,
Tiszai hajók, néma társatok!
Ma nem üzennek hívó távolok,

Északi tájakon/Túrabeszámoló
tájakon/Túrabeszámoló
Tisza-tó körbekerekezése 2009
A B-A-Z Megyei Természetjáró Szövetség által
szervezett vizitábor hét programja június 19-én a
Tisza-tó körbe kerekezésévei bıvült. A rajt-cél a
tiszafüredi kempingben volt. Utazásra két lehetıség volt, vonattal vagy személygépkocsival. Elsı
hosszabb kerékpártúrám teljes idejét megbecsülni
igazán nem tudtam így a túra befejezésének idıpont ja is bizonytalan volt ezért a gépkocsi mellett
döntöttem, mert így nem voltam idıhöz kötve. Miután társakat nem találtam Kazincbarcikáról így
egyedül indultam el.
A kempingbe érve már szinte indulásra kész volt a
maroknyi csapat. Rövid technikai elıkészület után
10.órakor indultunk el.
Az út elsı része volt a legveszélyesebb, hiszen a
33-as Úton kerekeztünk át Poroszlóig. Az úton hatalmas a gépjármő forgalom. Nagy szükség lenne
ezen a szakaszon egy kerékpársáv kiépítésére,
hiszen elég sokan kerekeznek át a két helység
között.
Poroszlóra érve rövid szünetet tartottunk. Fényképezés, szerelvényigazítás. Innen már az aszfaltos
gáton folytattuk utunkat. Miután megegyeztünk,
hogy 8-10 km-enként pihenıt tartunk - hiszen nem
mindenki egyforma kondícióval rendelkezik - a következı pihenı Sarudnál volt. A töltés oldalában
lévı fák árnyékában pihentünk meg. Közben a
térkép szerinti sárkányrepülı pályáról érdeklıdtünk az éppen füvet nyíró embertıl. Nem is hallott
róla. Tovább indultunk.
Dinnyésháton kb. 1 órát pihentünk. Volt, aki hősölt
a szinte néptelen strandon. Én megszabadultam
cipımtıl és a közeli kis stég re ülve áztattam lábamat. Nagyon üdítı volt. Sanyi kereste a geo ládát, mások valami ennivaló után mentek. Nos ez
az ennivaló keresés kissé hosszúra nyúlt így innentıl kezdve gyakorlatilag szétszakadt a csapat
és mindenki egyénileg ment tovább. Néhol utolérve néhol megelızve egymást.
Kiskörén kissé letértem az eredeti útvonalról, holott utólag láttam, hogy sárgával fel van festve az
útvonal, de igazán nem tőnt olyan egyértelmőnek.
A duzzasztógát elıtt lévı forgalom irányító lámpa
megállított. Itt próbáltam néhány fotót itt is készíteni. Persze az akkumulátor két kép után megadta
magát így a mai napra befejezıdött a fényképezés. Rövid nézelıdés a gátról a vízbe majd indulás tovább Abádszalók felé. A nemrég vett a kerékpáros "computerem" szerint már a fél távon túl
voltam, amely megnyugtatóan hatott. Fıleg azért
is, mert az alsó részem sem sajgott részben köszönhetıen a "liberós" kerékpáros nadrágnak.
Elvileg a gépjármő forgalom csak engedéllyel lehetséges ennek ellenére elég sok gépjármő par-

kolt illetve haladt a gáton. Nos ezen a szakaszon
kiemelten sok gépjármőmozgás volt. Egy parkoló
rendırautó is volt a gáton vélhetıen ellenırizte
ezeket a gépjármőveket, amelyek közül egynéhány nemigen lassított közeledvén felém. Nem az
olcsóbb autók voltak.
Abádszalókra beérve már látható volt a fUrdeni
vágyók számának növekedése. Rövid pihenı az
egyik büfé árnyas asztalánál, ahol már várt két túratárs, akik az erımő után elıztek meg.
A hideg tonic jólesett. 13 .1S-kor indultunk tovább.
Ok rögtön megelıztek és csak a kempingben találkoztunk. Balogh Sanyit Tiszaderzs környékén
értem utol, aki éppen az itt lévı geo ládát kereste.
Megjegyzem Dinnyésháton ı nem sokat várt ezért
jelentıs elınyre tett szert velünk szemben. Pár
perc pihenı után továbbhaladtam. Sanyi még folytatta a keresést a frissen kaszált töltés oldalában.
A nap egyre jobban sütötte a lábam szárát. Most
már éreztem, hogy le fog égni. Próbáltam idınként a kezemmel takarni a napsütés elıl de nem
sok sikerrel. A töltés oldalán a lekaszált szénát
forgatták, amelybıl szállt a port. Most elıször jött
rám a prüszkölés. Igyekeztem gyorsítani, hogy
minél elıbb kikerüljek ebbıl a körzetbıl.
Tiszaszılıs elıtt a szükség rákényszerített hogy
leszálljak a kerékpárról és könnyítsek magamon.
Találtam egy parthoz vezetı utat, amelyen a víz
mellé mentem. A szúnyogok azonnal elleptek,
ahogy egy-két bokrot megmozgattam. Az út során
eddig nem volt egy szúnyog sem. Rövidre fogtam
a dolgot és sürgısen visszatértem a gátra.
Tiszaörvény környékétıl megélénkült a kerékpáros forgalom és egyre több hajót lehetett látni a
vízen. Már közel voltam célhoz így csökkentettem
az amúgy sem nagy sebességet és inkább a nézelıdtem. A tó eddigi szakaszát egyértelmően a
horgászok uralták, kivéve a strandok területét. Itt
már a vízi turizmus, a hajózás dominált. Az ötven
éves ladikoktól kezdve a legújabb több személyes
lakóhajókig mindenféle elıfordult.
16.20-kor gördültem be a kempingbe. Ha vonattal
érkezem még bıségesen lett volna idım az állomásra kiérni. A computerem szerint 68 km-t mentem, az aktív kerékpározási idı 4.25 óra. A kerékpárt beraktam az autóba majd irány a szabad
strand. A víz elsıre kissé hidegnek tőnt, de néhány perces bemelegítés után nyakig merültem a
vízbe. Nagyon jó volt úszással zárni ezt a remek
kerékpártúrát.
Már akkor eldöntöttem, hogy még néhányszor biztos körbekerekezem a tavat mind ezen az útvonalon mind az Ároktı irányába esı szakaszon.
Domonkos Ferenc
16.

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 !!!!!!! İ a túraversenyzı

A Borsodi csapatok eredményei
KATEGÓRIA

HELYEZÉS

MEGNEVÉZÉS

A

2.

A36
A36
A36
A50
A60
A60
A60
B
B
eC

3.
4.
5.
5.
3.
4.
5.
4.
8.
7.

NAPERNYİ KUPA 2009.05.02.
SESE Kispatak ( Valler Zoltán , Vinkler Zsolt, Valler Szabolcs, Leskó Dániel)
Valami Tisza (Tóth Éva,Szalai Zita, Bartók Adrienn)
Kotolics család (Kotolics János,Kotolics Jánosné)
Sajómenti Cunami (Kaszás József, Kaszás Bíborka)
Sárospatak 50 (Jármi István, Török Zoltán)
MVSC Öregek(Edelényi Csaba,Csarnai Béláné )
Bükki Encián (Andók Lajosné,Simon András)
Szıke Tisza (Vincze István, Borbély József)
Tiszai Zergék
Tiszai éremgyőjtık (Bálint Tibor, Erdélyi Lászlóné)
Csıke család (Csıke Pál,Csıke Pálné,Ifj. Kotolics János, Kotolics Péter )

B

5.

AGRIA-NAPERNYİ KUPA 2009.05.02.
Sörös Mókus (Török Réka Boróka,Török Zoltán,Törökné Dr. Kéri Zsuzsa)

A36
A36
A60
B

4.
9.
9.
6.

ELTÁJOLÓ KUPA 2009.05.09.
Valami Tisza (,Szalai Zita, Tóth Éva, Bartók Adrien,Fehér János)
Sajómenti Cunami (Kaszás József, Kaszás Bíborka)
Szıke Tisza (Vincze István,Bánrévi Tamás)
Tiszai Zergék (Bálint Tibor, Jenei Sándorné)u

A
A
A36
A36

2.
3.
3.
4.

A36

9.

A50

2.

A50

3.

A60
A60
A60
A70
B

1.
3.
6.
2.
1.

B

8.

B
B

12.
8.

ENCIÁN KUPA 2009.05.16.
SESE Kispatak ( Valler Zoltán , Valler Szabolcs, Leskó Dániel)
Téboly Élboly (Alexa Rita, Zárdai István)
Valami Tisza (Tóth Éva,Szalai Zita)
Kotolics család (Kotolics János, ifj.Kotolics János)
Sajómenti Cunami (Kaszás József, Balyi József,Dobos Tamás, Kaszás
Bíborka)
Sárospatak 50 (Jármi István, Török Zoltán)
MVSC Ugrifüles (Varmuzsa Rezsı, Varmuzsané Durbák Zita,Solczi Ágnes,Lányi László)
MVSC Öregek(Edelényi Csaba, Bucsi Szabó László, Bartók Julianna,)
Csúcshörpintık (Takács Gabriella, Herr Gyula)
Szıke Tisza (Vincze István,Bánrévi Tamás)
MVSC İszikék ( Pásztor Istvánné, Karlaki Lajosné)
Gál-Szamosi ( Gál krisztina,Szamosi Csaba)
TSC Tünemény (Nagy Lajos,Nagyné Pintér Edit,
Balatonné Horváth Krisztina,Arany Zoltán)
Tiszai Vagányok (Kun Albertné,Jenei Sándorné,Kun Zsuzsa)
Tiszai Éremgyőjtık (Bálint Tibor, Erdélyi Lászlóné)

A36
A36
A50
A60
A60
B
B

1.
6.
8.
5.
6.
12.
8.

KÖZTÁRSASÁG KUPA 2009.05.23.
Valami Tisza (Szalai Zita ,Tóth Éva, , Fehér János)
Sajómenti Cunami (Kaszás József, Kaszás Bíborka)
MVSC Ugrifüles (Varmuzsa Rezsı,Solczi Ágnes,)
MVSC Öregek(Edelényi Csaba,Csarnai Béláné,)
Szıke Tisza (Vincze István,Bánrévi Tamás)
Tiszai Vagányok (Dobos Tamás, Jenei Sándorné)
Tiszai Éremgyőjtık (Bálint Tibor, Erdélyi Lászlóné)

17.

Északi tája
tájakon/Túraversenyek
VASUTAS KUPA 2009.05.23.
MVSC Öregek(Edelényi Csaba,Csarnai Béláné,)
MVSC Ugrifüles (Varmuzsa Rezsı,Solczi Ágnes,)

A45
A45

1.
2.

N50
N50
F60
F36
F36
F36
F
F50

7.(OETT 2.)
8.(OETT 3.)
11.(OETT 5.)
18.(OETT 2.)
19.(OETT 3.)
23.(OETT 4.)
24.(OETT11.)
33.(OETT12.)

N
N
N
F
F

7.
8.
10.
12.
29.

HOLLÓS KUPA 2009.05.02.
Bartók Julianna
Váradi Zsófia
Csarnai Béláné
Kotolics János
Forrai Imre
Török Zoltán
Valler Zoltán
Lányi László

BAKANCSOS ATOM KUPA 2009.06.27. (EGYÉNI)
Szalai Zita
Bartók Adrienn
Tóth Éva
Farkas János
Fehér János
SZUPER KUPA 2009.06.28.
Tiszafa (Szalai Zita, Tóth Éva, ,Fehér János)
AES Tisza TSC (Farkas János,Bartók Adrienn)

9.
14.

A
A36
A36
A60

EPLÉNY KUPA 2009.07.11.
Kispatak (Leskó Dániel Valler Zoltán , Vinkler Zsolt, Szalai András)
Valami Tisza ( Fehér János,Tóth Éva)
Sajómenti Cunami (Kaszás József, Dobos Tamás)
Szıke Tisza (Vincze István, Bálint Tibor)

1.
3.
3.
5.

Kisokos
TOPICOLÓ :

Az ízletes vargánya (Boletus edulis) a
gombákhoz (Fungi),
azon
belül
tinórugomba-alkatúak
(Boletales) rendjébe
és
a
tinórufélék
(Boletaceae) családjába tartozó faj. Népies nevén: úrigomba
medveorrú
vagy
gomba. Ez a gomba
a legtermetesebb és
legkiadósabb, ısszel
szedhetı étkezési gombák közé

Vargánya alakváltozásai
Versenyek elıtt :

aranyos galamb-

gomba.
Nevezéskor: ráncos tejelıgomba.
A pályán: párduc galóca.
Álbóják után:óriás pöfeteg.
Távolságmérésnél: nagy ızlábgomba.
A susnyában: mérges pókhálósgomba.

A lombhullató erdıkben, de a kevert erdıkben, erdıszéleken és tisztásokon is elıfordul. Egész
Európában elterjedt. A boletus a régi rómaiak
legjobb étkezési gombája volt.

Az táv vége felé:szagos csigagomba.
Az eredményhirdetés után:

keserőgomba.

A bajnokság végén:császárgomba.
Kalapjának átmérıje a 12-25 cm-t is eléri, zsírosan
fénylı, gesztenyebarna, fehér peremő és húsos.
Fiatalon halvány, késıbb zöldessárga spóratermı
rétege csöves szerkezető, mely a kalapról könynyen lefejthetı.

De szólítsatok egyszerően csak vargányának :)
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Északi tája
tájakon/Szeptember
szaka, amikor nagyon sok függ az idıjárástól. A
meteorológusok İszelı-ként tartják számon, a régi
Székely-Magyar naptár szerint Földanya havának
nevezik, eleink (az Avisura szerint) a Tigris (Almaszüret) hava elnevezést használták szeptemberre,
a hónap régi magyar (katolikus) neve pedig Szent
Mihály hava. Az elsı ıszi harmincnapos hónap,
melynek 22-23. napján a Nap a Mérleg jegyébe s
egyúttal az ıszi napéj egypontba lép.

Szeptember
a régi római naptárban a hetedik
hónap
volt
("septem" = hét),
s ezt a nevét megtartotta akkor is,
amikor már a kilencedikké lépett elı.
A rómaiak a görögöktıl vették át a
hetes szám (hepta)
nevét. Ez a görög
hetes szó pedig a
"hepo" igébıl eredt,
amelynek jelentése: "követni", "ujjal rámutatva követni, üldözni valakit". Amikor ugyanis még az ujjakkal való számlálás dívott a görögöknél, az egyet a bal kéz hüvelykénél kezdték, ötös volt a bal kéz kisujja; a jobb
kéz hüvelyke volt a hatos szám, s így a jobb kéz
mutatóujja lett a hetes. Ezzel a mutatóujjal, a
heptával lehetett valakit megigézni, rámutatva ıt
követni, üldözni. A hetes számjegy tehát voltaképpen azt jelenti, amire "rámutatunk", amit az ujjunkkal "követünk", "üldözünk".

Szeptember
Ó, hány szeptembert értem eddig ésszel!
A fák alatt sok csilla barna ékszer,
vadgesztenyék. Mind Afrikát idézik,
a perzselıt! a hős esık elıtt.
Felhın vet ágyat már az alkonyat,
s a fáradt fákra fátylas fény esız.
Kibomló konttyal jı az édes ısz.
(Radnóti Miklós)
Én hoztam a ködöt, melyben megfürdik a holdsugár; én festem az almát pirosra, a kökényt kékre;
én lehelem a szılı hamvát, és én suttogok a nádasban, amikor csendes estéken fájó üzeneteket
küldenek vándorló madarak. És én járok a késı
nyári utakon is, amikor nem kelt még fel a hold, és
zizegve zörög a tengeriszár; én gyújtom fel a távoli
dombok csillagszemő pásztortüzét, és én furulyázok szélsípommal az erdık felett, hol alvóra kárognak már a varjak. De távoli pincék ajtajában is
én kurjantok, ha csordul a must édessége, kong a
hordó és öreg nótákkal labdáznak ıszre váró
domboldalak. Én szállok a levegıben a pókháló
selymén, a rızsetőz lenge füstjén, a tőnı napsugár
hideg aranyán. Én vagyok a búcsúzó fény, távoli
nóta, derengı enyhe láng. Én vagyok az ıszi álmok elhintıje, begyepesedett utak csendes vándora – az öregedı legény, az álmos Szeptember.(Fekete István: „Az” a puska)

E hónap (a hetedik hónap) 13-ik napja különösen
szerencsétlen hírő volt a régi Rómában, ami ellen
csak úgy lehetett védekezni, hogy az ember szöget vert a falba. Nálunk, Magyarországon fıként
szeptember utolsó napjának van rossz híre a nép
között: ezen a napon nem ajánlatos vetni, mert
akkor a vetés zöld marad és nem érik be.
Népi megfigyelések:
- ha szeptemberben megdördül az ég, a fák sok
virágot hoznak még
- ha másodszor is kivirágzik az akác, akkor hoszszú, meleg ıszre lehet számítani
- ha korán lehullanak a falevelek, a gólyák és a
fecskék korán útra kelnek, akkor hamarosan
megérkezik a hideg idı
Jeles napok szeptemberben:
Egyed napja (szeptember 01.)
Szent Lırinc napja (szeptember 05.)
Kisasszony napja (szeptember 08.)
Mária napja (szeptember 12.)
Szentkereszt felmagasztalása(szeptember 14.)
Máté apostol emléknapja (szeptember 21.)
Szent Mihály napja (szeptember 29.)
A szeptember még nyár és már ısz is, bár a csillagászati ısz csupán az ıszi napéjegyenlıség napjával, szeptember 21-ével köszönt be. A mezıgazdaságban ez a hónap a teljes betakarítás, majd a
szüret, egyúttal pedig az ıszi szántás-vetés idı19.

Északi tájakon/Öszi
tájakon/Öszi Ízek
İszi szılıs receptek

Szılıs lencsesaláta sonkakrémes
pirítóssal
Elkészítési idı: 30 perc

1 adag: 270 kcal

Hozzávalók:
 20 dkg lencse
 1 jégsaláta
 1-1 fürtfehér és piros
szılı
 1 vöröshagyma
 balzsamecet
 babérlevél
 Só
 Olívaolaj










1 bagett
20 dkg gépsonka
evıkanál liszt
10 dkg vaj
1 dl tej
fehér bors
koktélparadicsom
a díszítéshez

Szılıkrém
Elkészítés:

Hozzávalók:









A lencsét 2 órára langyos vízbe áztatjuk. Leszőrjük, majd a megtisztított vöröshagyma, a babérlevél és egy kevés só kíséretében feltesszük fıni.
Amikor megpuhult, a saját levében hagyjuk kihőlni.
A szılıt megmossuk, leszemezzük - a nagyobb
szemeket kettévágjuk -, azután egy salátás tálban
összekeverjük a leszőrt lencsével. Meglocsoljuk
olívaolajjal meg balzsamecettel, végül lazán elkeverjük az apró darabokra tépkedett jégsalátával. A
lencsesalátát tálalásig a hőtıbe tesszük.
A sonkakrémhez a vajat egy lábaskában felhevítjük, megpirítjuk benne a lisztet. Fölengedjük a tejjel, és lassú tőzön, kevergetve addig fızzük, amíg
besőrősödik. Ekkor belekeverjük az apró kockákra
vágott gépsonkát. Finoman megsózzuk - vigyázzunk, mert a sonka is sós -, magborsozzuk, és
még melegen botmixerrel egynemővé keverjük.
(Ne keverjük túl simára, nem baj, ha kicsit rusztikus marad.)

25-25 dkg fehér és piros szılı
1, 5 dl frissen préselt fehér szılılé
1, 5 dl tokaji szamorodni
4 evıkanál cukor
2 tojás
2 evıkanál citromlé
1 evıkanál étkezési keményítı
néhány szem szılı a díszítéshez

Mossuk meg a szılıt, vágjuk félbe a szemeket, és
távolítsuk el a magokat. Keverjük össze a porcukorral, 2*2 evıkanál szılılével, a szamorodnival
és a citromlével, majd hagyjuk állni negyed órán
át. A tojást a szılılével, cukorral és a borral habosra keverjük, majd jénai tálban mikrohullámú sütıben 2 percig melegítjük. Ezután habverıvel még
egyszer összekeverjük, és egy percig melegítjük.
A krémet a szılıszemekre öntjük.

Szılılekvár
Hozzávalók:
 1,5 kg érett, kék szılı
 20 dkg dió
 1 mokkáskanál citromsav
 1 kg befızı cukor
A szılıt leszemezzük, a diót kisebb darabokra törjük. A szılıt kevés vízzel addig fızzük, amíg a
szemek elkezdenek szétpattanni. Szitán áttörjük,
majd hozzáadjuk a diót, a cukrot és a citromsavat.
Sőrőre fızzük, Üvegekbe töltjük, majd dunsztoljuk.
A bagettet felszeleteljük, egy kevés olívaolajon
aranysárgára pirítjuk, majd evıkanállal mindegyik
pirítósra egy-egy kupac sonkakrémet halmozunk.
A szılıs lencsesalátával tálaljuk.
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Északi tája
tájakon/Egészségünkre!
kon/Egészségünkre!
HA İSZ ….. AKKOR SZÜRET….HA
SZÜRET….AKKOR FINOM BOROK
…..HA FINOM BOROK AKKOR
….EGÉSZSÉGÜNKRE !!!!

]xÄxá ÇtÑÉ~
Északkelet Magyarországon, a híres tokaji borvidék
egyik falujában, Tállyán,

gÉ~t}|
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Szent Vencel napját
két évszázada különös ünnepélyességgel üli meg a
falu katolikus közössége. A
Vencel-napot követı vasárnapon a templom Szent
Vencelnek szentelt mellékoltárát szılıfürtökkel és
bıven termı szılıvenyigékkel roskadásig teleaggatják, környezetét virággal
díszítik, és az oltárra két
üveg bort helyeznek. Alapítása idején a tállyai Fáklyás
Társulat helyi szılımővelık
társulata volt, ezt fejezték ki
céhjelvényeik is. Bár a társulat iratai csak a 19. század elsı felétıl maradtak
fenn, azokban számos utalás található a korábbi
idıkre is. Helybeli férfiak voltak a társulat tagjai,
akik maguk választották meg tisztségviselıiket, saját szabályzatuk volt, saját ünnepeik és szokásaik.
Társulati életük részben ma is a Szent Vencel-oltár
körül zajlik, és így az oltár nemcsak kultuszuk tárgya, de ikonográfiája révén tükrözıje is annak a
szellemiségnek, amely e társulatot a 18. század
közepén létrehozta és napjainkig tovább éltette.

gÉ~t}| YâÜÅ|Çà °á [öÜáÄx
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ez a minıségi száraz fehérbor a két legfontosabb szılıfajtából, a furmintból és a
hárslevelőbıl készül. A Furmint egy-két év
érlelés után már forgalomba hozható, kemény és savas bor; bár igazi ízét és zamatát kétéves érlelés után éri el. Általában
könnyő sült húsokhoz, halételek mellé
ajánlják. A Hárslevelő lágyabb a furmintnál, illatát hársmézhez hasonlítják, néha
kissé fanyarkás; íze és zamata kétévi ászkolás után érik be, de hosszú ideig tárolható, sıt a palackban érlelve tovább javul.
Gyakori, hogy édesítve hozzák forgalomba, ez
esetben fıként elıételekhez, aperitifként kínálják,
illetve a főszeres ázsiai konyha kísérıje.

gÉ~t}| °wxá fétÅÉÜÉw
fétÅÉÜÉwÇ|M
Ç|
a száraz szamorodnihoz képest készítésénél túlsúlyban van az aszús szemek aránya, amelytıl a
must eléri a 25-28 fokot is, így nem tud teljesen kierjedni, hanem visszamarad 2-3% cukor. Íze és
zamata több éves érlelés után alakul ki, ezért "kis
aszúnak" is szokás nevezni. "Konty alá" való, elsısorban nıknek kínált bor; aperitifnek vagy desszertekhez ajánlják.
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1. Bort sohase igyál éhgyomorra!
2. Ivás elıtt ne egyél édes ételeket!
3. Ügyelj a borfajták hımérsékletére!
4. Bort mindig megfontoltan, lassan igyál !
5. Apró kortyokban élvezd a bor z amatát !
6. A nemes borokat cs ak tisztán igyad!
7. Tarts mértéket a borivásban!
8. Jobban ízlik a bor , ha közben eszel is!
9. Szeresd, de légy er ısebb a bor nál! !
10. Gondolj arra egy pillanatra, mennyi
verejtékes, nehéz munka van egy pohár nyi
magyar borban!

gÉ~t}| táéØ ;F? G? H ätzç I ÑâààÉ
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Furmint és Hárslevelő szılıfajtákból készülı, különleges minıségő édes fehérbor. Készítésénél a
különválasztott, ledarált aszúszemet borban vagy
még erjedésben lévı mustban 36-40 óráig áztatják, majd kipréselik. . 2 átalag = 1 gönci hordó =
160 icce = 136,7 liter adja az alapjait az aszúbor
minısítésének: 1 gönci hordónyi (azaz 136,7 liter),
aszúmentes alapborhoz hozzáadott 3-6 puttony (1
puttony = 26-28 liter) aszúszem mennyiségét jelenti. A bor az állandó hımérséklető (10-12 °C-os) és
90% környéki relatív páratartalmú pincékben való
több éves érlelés után éri el kiváló ízét, zamatát
(ez legalább 2 év + ahány puttonyos, annyi év),
melyet a nádméz, a csokoládé, a mandula és a
szentjánoskenyér ízéhez hasonlítanak. Kifejezetten ünnepi alkalmakra való; illetve aperitifnek, édes
süteményekhez, kávé után ajánlják.
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SODOKU

ELLESETT PÁRBESZÉDEK

Feladat a hiányzó mezık kitöltése számokkal 1-tıl
9-ig az alábbi megkötésekkel: Minden 3 x 3-as kis
négyzetben ismétlés nélkül szerepeljen mind a 9
számjegy. Minden oszlopban és sorban ismétlés
nélkül szerepeljen mind a 9 számjegy

6 1 9 8 5
3 5 7
7 4 1
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9 8
1 4 6
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2 3 7
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 Tessék mondani milyen magas ez a csúcs? Hétköznap vagy hétvégén? - Nem mindegy? Nem ám, mert hét közben csak 1955 méter,
ám ha jönnek a turisták akkor 2001, Így aztán
eldicsekedhetnek, hogy 2000 méter felett jártak.
 Olyan meredek, kitett helyeken jártatok. Mond
nem szédültél sehol a túra során? - Dehogynem! Minden alkalommal amikor kijöttünk a
kocsmából!
 Te aztán irigylésre méltó turista vagy! - Miért
lennék az, hiszen nem is igazi magas hegyek
között jártam, csak egy kopár gyephavason,
ahová mindenki könnyő szerrel feljuthat. - Ez
igaz, de nem mindenki talál olyan pompás
svájci bicskát mint amilyet te!
 Azt hiszem, hogy egész télen a nyári emlékeken fogunk otthon rágódni? - Olyan rossz élményeitek voltak? - Dehogyis, csak a feleségem mániája, hogy folyton valami gyorsan kiszáradó mézes süteményt csinál, amit azzal
az áfonya lekvárral tölt meg, amihez a gyümölcsöt a Kárpátokban szedtük.
 És Te hoztál valami emléket is magaddal a
hegyek közül? - Naná, hogy hoztam! Nézd
ezeket a kék-zöld foltokat!
 Jaj úgy szeretnék látni egy kis medvebocsot! Még mit nem! Nem vagyunk mi mezırıl szalasztottak, ha medve akkor legyen nagy!
 Egy éltesebb hölgy folytonosan kérdésekkel
ostromolja a túrvezetıt
- Nem tudja honnan került ide ez a rengeteg
kı?
- A gleccser hozta ide... volt a kurta válasz.
- És most hol van a gleccser?
- Elment egy újabb szállítmányért
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Északi tájakon/
tájakon/Események képekben

2009.05.16. Encián Kupa

2009.05.28-30 Ausztria (MSC)

.

2009.05.29.-06.01.Gyalogos Természetjárók
XVII. Országos Találkozója,Szolnok

2009.06.06.Hollós Kupa (TSC).

2009.06.24-28.VTSZ Találkozó, Fövenyes

2009.07.01-04. Dolomitok (Kazincbarcikai TE)

2009.08.01.-14. Tirol (HTE)

2009.08.19.-23. Tisza- tó (HTE)

Északi tájakon/Természetfotó
tájakon/Természetfotó

BARTÓK JULIANNA

KEREKESNÉ SZŐCS KATALIN

MOLNÁR MIHÁLY

CZINA TIVADAR

FEKETE TIBOR

SIMCSIK LÁSZLÓ

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
Készítık : Bartók Julianna, Bernáth Marietta
A kiadvány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a
Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg
Készült 600 példányban

