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kerekedjé l  a  v i lágra,  
s  legyen a szavam oly  könnyő  
s  o ly  é les,  mint  a tavasz i  fő .  
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Köszöntı ! 
 
Kissé hosszabbra sikeredett szünet után 
ezúttal új, elektronikus formában jelentke-
zünk. Sajnálatos módon a papíralapú megje-
lenés gazdaságilag ellehetetlenült. Addig is, 
amíg jobb id ık jönnek, ebben a formában 
tartjuk életben az újságot. De nézzük a dol-
gok jó oldalát! El ıször is korlátlan a terjede-
lem. Nem kell a szerkeszt ınek hol az egyik, 
hol a másik ujjába harapnia, hogy mi marad-
jon ki a lapból. Megsz őnt, a „mi kerüljön a 
színes oldalakra” problémája is. Minden fotó 
gyönyör ő színekben pompázhat! 
 
Gyorsan elszállt egy szép turista nyár, sok 
tartalmas programmal. Nem véletlen, hogy 
ezt a számot uralják az esemény- és túrabe-
számolók. Azért jutott hely a teljesítménytú-
ráknak vagy borsodi versenyz ık szép telje-
sítményeinek is. És hogy ne csak hátrafelé 
nézegessünk, van egy kis el ıremutatás (Mi-
kulás-túra). A sokoldalúság jegyében itt 
vannak persze a kedvenceim, a „töltelék 
anyagok”: a túramozgalmak, tanösvények, 
legendák, fotók és egy csipetnyi környezet-
védelem. 
 
Mindenkinek jó kedvet, jó túrákat és jó ol-
vasgatást kívánok ! 

Bartók Julianna  
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Gyalogtúrázók XVII. Országos Találkozója 

 
MINT MINDEN ÉV PÜNKÖSDI 
HOSSZÚ HÉTVÉGÉJÉN, ÍGY 

IDÉN IS A GYALOGTÚRÁZÓK 
XVII. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ-

JA VOLT AZ ORSZÁGBAN A SZER-
VEZETT TERMÉSZETJÁRÓK LEGNAGYOBB 
RENDEZVÉNYE. IDÉN EZ MOST NEM CSAK 
EGY EGYSZERŐ TALÁLKOZÓ VOLT, HANEM AZ 
„ÉV VIDÉKE 2010–2011” TURISZTIKAI PROG-
RAMSOROZAT MEGNYITÓJA IS EGYBEN, 
AMELYBEN A NATURFREUNDE INTERNA-
TIONAL MOST ISMÉT HAZÁNK TÁJAIRA, EZÚT-
TAL A GÖMÖR-TORNAI KARSZTVIDÉK TERÜ-
LETEIRE PRÓBÁLJA CSALOGATNI AZ EURÓ-
PAI TURISTÁK TÖMEGEIT AZ ELKÖVETKEZİ 
KÉT ÉV FOLYAMÁN, MAGYAR ÉS SZLOVÁK 
TERÜLETEN IS ZAJLÓ PROGRAMOK SOKASÁ-
GÁVAL. ENNEK A RENDEZVÉNYNEK MOST 
ISMÉT AGGTELEK ADOTT OTTHONT ÉS MEG-
RENDEZÉSÉRE AZ NFI ÉS A MAGYAR TERMÉ-
SZETBARÁT SZÖVETSÉG A KAZINCBARCIKAI 
TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLETET KÉRTE 
FEL, MINT A TÉRSÉG LEGNAGYOBB MÚLTÚ 
ÉS TAGSÁGÚ TURISTA SZERVEZETÉT. 
 

Az idei évben a regisztrált jelentkezık száma ismét 
nagy létszámú volt: összesen 735 fı, ehhez még 
hozzáadódott a kazincbarcikai rendezıgárdának a 
47 fıs létszáma, valamint a budapesti központ 
tucatnyi rendezıje és a napi programokra látogató 
és meghívott magyar és szlovák vendégek soka-
sága. Az NFI részérıl is egy 25 fıs küldöttség vett 
részt a rendezvényen. Így elmondhatjuk, hogy a 
napi rendezvényeken közel 1500 fı vett részt az 
ország és a szomszédos országok vendégeibıl. 
A legtöbb résztvevıt megmozgató csoportokat a 
budapesti kerületek és egyesületek alkották, majd 
Bács-Kiskun, Csongrád, Komárom-Esztergom, 
Nógrád, Veszprém és Somogy megyék egyesüle-
tei jöttek nagy létszámmal, de az ország szinte 
minden megyéjébıl szép számban érkeztek túrá-
zók, valamint Ausztriából, Szlovákiából, Romániá-
ból és Franciaországból is érkeztek vendégek. 
Pénteken közel 200 fı vette igénybe az érkezık-
nek indított Miskolc–Aggtelek közötti túraautóbu-
szokat, és a távozás napján is több mint 150-en 
választották ezt a megoldást a hirtelen kialakult 
menetrend módosítások és a kialakult árvízhelyzet 
miatt is. Ezek programja az edelényi földvár, a 
szendrıi kékfestıház, és a szalonnai Árpád-kori 
templom volt. 
 

A péntek délutáni programot a Zöld határ tanös-
vény ünnepélyes megnyitója indította a határ mind-
két oldalán a Baradla Campingnél és Domicán, 
majd következett az Év Vidéke-emléktábla felava-
tása a Baradla-barlang bejáratánál. Ezután a nyitó-
ünnepség következett, amelyet sajnos az elızı 
napok nagy esızései miatt nem lehetett megtartani 
a barlang Hangverseny-termében, így ennek is a 
Tóvég kulturális központ színpadja adott otthont. Itt 
három nyelven is (magyar–szlovák–német) el-
hangzott a nyitóbeszéd, majd Ölveczki László sza-
valata, valamint a Fonó együttes mősora volt az 
ünnepi program.  
 

 
Szombaton és vasárnap több gyalogos és autóbu-
szos túrára is lehetett jelentkezni. A kedvelt túrák 
elsısorban a felvidéki, szlovák túrák voltak. A 
karsztvidék természeti látványosságaiba is bete-
kintést adó Felvidéki gyöngyszemek túrára (Szi-
licei jégbarlang – Gombaszögi barlang – Ochtinai 
aragonitbarlang – Csetnek és Pelsıc történelmi 
nevezetességei), a Szádelıi- völgy és Torna vára 
gyalogos túrára és az Andrássyak nyomában 
(Krasznahorka vára – Betlér, Andrássy-kastély – 
Rozsnyó nevezetességei) túrára közel 500 részt-
vevı volt kíváncsi. A hazai túrák közül a Gömör 
értékeit bemutató (Gömörszılıs – Kelemér – 
Putnok) túrára már kevesebb volt a résztvevık
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száma a két nap folyamán. A környékbeli vezetett 
gyalogtúrákon a Martonyi kolostornál, a Szádvár 
és Derenk túrákon és a Telekesi-völgy túrán vehet-
tek részt a túrázók a hétvégén gyakorlott és szak-
értı egyesületi túravezetıink irányításával. 
 
Szombaton megrendezésre került a XXIX. Encián 
Kupa tájékozódási túraverseny is, amely az orszá-
gos bajnokság fordulója is volt egyben. Itt 50 csa-
pat állt rajthoz, 127 fıs létszámmal. A verseny 
alap, közép és felsıfokú kategóriáiban szép ered-
mények születtek, a napok óta felázott terep és a 
rendezık feladatai ellenére is. Az elsı helyezése-
ket a kategóriákban az Erıterv, a Kıbányai Baran-
golók, a Szıke Tisza, a Mátrai Gyertyánok, a 
Noname és a Tatabányai Energia SE csapatai 
nyerték, a díjazottak okleveleket, üvegbıl készült 
emlékplaketteket és a nemzeti park ajándékait 
vehették át. A versenyt folyamatosan felügyelték a 
nemzeti park helyi munkatársai, de sajnos az er-
dıgazdálkodó százezres nagyságrendő terület-
használati engedélyét így is ki kellett fizetni a ren-
dezıségnek még a verseny elıtt. 

 
Vasárnap kerültek megrendezésre a Karszt telje-
sítménytúrák 15, 25, 35, 50 és 70 km-es távokon, 
amelyekre összesen 197 fı jelentkezett. Ezeknél a 
távoknál körtúrákat formáltunk, Jósvafı, Szelce-
puszta és Szádvár fordítópontokkal, a távok hosz-
szúságához igazodva, így a részvevık a pár órás 
túrától az egész napos menetelésig válogathattak 
kedvük szerint, amely végén igényes emléklappal 
és szép kitőzıvel lehettek gazdagabbak. Az útvo-
nalak egyes pontjain pedig frissítıpontok álltak a 
túrázók rendelkezésére, ahol energiapótlásként li-
monádét, csokoládékat, nutellás kekszet, lekváros 
kenyeret és zsíros kenyeret hagymával kaptak a 
részvevık, igényüknek megfelelıen. 
 
Mindkét nap délutánján a túrák után ismét kulturá-
lis mősorok következtek. Szombaton a szlovákiai 

Dernı község néptánccsoportjai léptek fel, majd 
követték ıket a kazincbarcikai Kodály Zoltán Alap-
fokú Mővészetoktatási Intézmény elıadói, majd az 
aggteleki amatır színjátszó kör, és végül az estét 
a Viharmadarak rockegyüttes koncertje zárta. Va-
sárnap tombolasorsolás, a szögligeti Pávakör és a 
szlovákiai Szalóka együttes volt a délutáni mősor, 
majd este a záróünnepséget az aggteleki majorett 
csoport nyitotta, majd következett a találkozó érté-
kelése és a díjkiosztó. Itt tárgyjutalmakat adtunk át 
a legfiatalabbaknak és a legidısebbeknek, vala-
mint az elmúlt két nap versenyein eredményeket 
elért csapatoknak. Itt kapták kézhez az elmúlt idı-
szakban szerzett érdemes és kiváló természetjáró 
minısítéseket is a jelenlévı túrázók. Majd egy 
énekes páros következett, és az est zárásaként a 
Vujicsics zenekar szolgáltatta a talpalávalót. 
 
Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a találkozó 
sikeresen lezajlott, ebben a pár napban az idıjárás 
is kedvezett számunkra és napsütéses hétvégé-
ben volt részünk a megelızı rossz napok ellenére 
is. 
 

A TALÁLKOZÓ SIKERES PROGRAMJAI  
ÉS LEBONYOLÍTÁSA TÁMOGATÓINKNAK IS 

KÖSZÖNHETİ. EZÚTON SZERETNÉNK 
KÖSZÖNETET MONDANI  

AZ ALÁBBI TÁMOGATÓINKNAK : 
 

► Aggteleki Nemzeti Park, 
► Aggtelek Önkormányzata, 
► Minna Tejipari Zrt. (Miskolc),  
► Erdıhát Zrt. (Csaholc),  
► MAZSOKO Édesség Kis- és Nagykereskedés 

(Kazincbarcika),  
► Mountex Alpin Design Kft.,  
► Természetbarát Turista Magazin,  
► Cartographia Kft., 
► Hotel Borsodchem (Kazincbarcika), 
► Ongroelektro Kft. (Kazincbarcika), 
► Margó Papír-Írószer (Kazincbarcika), 
► B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség, 
► Bernáth Szolgáltató és Üvegezı Bt. (Miskolc), 
► Viharmadarak zenekar, 
► Nemzeti Civil Alapprogram,  
► Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 
► Miniszterelnöki Hivatal. 

 
Zárdai István elnök 

Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület
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Mozaik 

Köszönjük a támogatást! 

A B-.A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség (adószám: 18400890-1-05) köszö-

netét fejezi ki mindazon támogatóknak, akik 2009-ben összesen 47996 Ft érték-

ben személyi jövedelemadójuk 1%-át Szövetségünknek felajánlották. A támoga-

tást B.-A.-Z. megye turistaútjai jelzésfestésének felújítására fordítottuk a Bükk 

hegységben és a Zempléni-hegységben. 

Köszönjük továbbá, hogy szervezetünket jelölték kedvezményezettként az idei évben személyi jövedelem-

adójuk egy százalékának felajánlásakor azon adófizetı magánszemélyek, aki célkitőzéseinkkel egyetértve 

összesen 92392 Ft összegben támogatták Szövetségünket. A kapott felajánlásokból továbbra is megyénk 

turistaútjelzéseinek karbantartását kívánjuk megoldani. 

B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége  

 

Ismét látogatható a bálványi Petıfi-kilátó 

Ezúton tájékoztatjuk a Bükk hegységbe túrát szervezı természetjárókat, 

hogy a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség kezelésében lévı és 

szeptember elején ideiglenesen lezárt bálványi Petıfi-kilátó ismételten 

látogatható, miután az alsó teraszrészen a keleti, déli és középsı mezık 

járófelületének teljes cseréje megtörtént. Tisztelt érdeklıdıink türelmét és 

megértését köszönjük! B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség el-

nöksége  

 

 

Köszönjük az együttmőködést! 
 

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 

elnöksége ezúton is köszönetét fejezi a IV. 

Észak-magyarországi Diákturisztikai találkozón 

közremőködı túravezetık segítségéért. Ismét 

több mint 500 gyereket juttattak fel sikerrel Garadnáról a szentléleki 

Turista Parkig és vissza a következı tagszervezeteink természetjárói: 

a Diósgyıri Természetbarát Sport Klub részérıl Balkányi Ferenc, 

Fodor Gyula,  Heged ős István, Kerekesné Sz őcs Katalin, ifj. Ko-

vács Béla, Sz őcs József; a Demeter Virág Baráti Kör részérıl 

Demeter László; a Görömbölyi Kulturális Egyesület Természetjáró 

Klubjából Kaló Tamás; a Kazincbarcikai Természetbarát Egyesülettıl 

Vannay Ilona és Zárdai István; a Miskolci Vasutas Sport Club 

Természetjáró Szakosztályának tagjai közül pedig Csarnai Béla, 

Csarnai Béláné, Lugosi Judit, Simcsik László, Sum A nna. 

B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége  

 

Varbón jártunk 

 
Szeptember 24-én az Összefogás 

Varbóért Egyesület meghívására 

mutatkozott be szervezetünk a helyi 

lakosok és más meghívott vendé-

gek elıtt. Különbözı ismeretter-

jesztı kiadványainkat és szerveze-

tünk társadalmi szerepvállalásáról, 

feladatairól, céljairól, mindennapjai-

ról szóló elıadásunkat ajánlottuk az 

érdeklıdık figyelmébe. Szövetsé-

günk népszerősítésében Balkányi 

Ferenc, Bernáth Marietta és 

Demeter László  nyújtottak segít-

séget. 
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Beharangozó 

TERMÉSZETVÉDİ MIKULÁSTÚRA  

2010. DECEMBER 4. 

Miskolc Város Önkormányzatának támogatásával 

Ezúton is sok szeretettel várja a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség valamennyi érdeklıdı általános 

és középfokú oktatási intézmény tanulóját, pedagógusát, kísérı szüleit, tagszervezeteinek természetjáróit a 

Természetvédı Mikulástúra programjára. 

A program célja megyénk természeti értékeinek megismertetése, az erdık, az épített erdei környezeti 

értékek megóvására történı figyelemfelhívás. 

Programként háromféle útvonalat kínálunk érdeklıdıink figyelmébe, melyek mindegyikéhez túravezetıt biz-

tosítunk. A túrák indulási helye minden esetben az 1-es busz Majális parki végállomásánál lévı Herman Ottó 

Emlékpark bejárata elıtti rész. 

TÚRA 

JELE INDULÁSI 
IDİPONTJA ÚTVONAL TÁV (KM)  SZINT 

(M) 

A 9:00 
Majális Park–Csanyik-völgy bejárata–

Kecske-lyuk–Hársas-bérc–Nagy-galya–Kis-
galya–Ortás-tetı–Ortás-rét–Királyasztal 

10,0 220 

B 9:30 
Majális Park–Királyasztal–Ortás-rét–Nagy-

Ortás-tetı–Égés-tetı–Ostoros-nyereg–
Királyasztal 

7,5 170 

C 10:00 
Majális Park–Árnyas utca–Királyasztal–

Lıtér–Királyasztal 
2,4 70 

 

Ellátás:  a Királyasztalon lévı túra végállomási ponton valamennyi résztvevı számára frissítıt biztosítunk. 

Díjazás:  minden részt vevı diák emléklap-díjazásban részesül. A legtöbb diákkal részt vevı iskolát külön 

díjazásban részesítjük. 

Részvételi díj:  a túrán mindenki díjmentesen vehet részt, a túra indulási helyszínére történı és onnan való 

visszautazásról minden résztvevı saját maga gondoskodik. 

Jelentkezés:  

• A szervezés megfelelı biztosítása érdekében kérjük a jelentkezések 

megküldését a hegyitura@eszaktura.hu e-mail címre 2010. november 26-

ig. 

• A jelentkezéseket érkezés sorrendjében tudjuk elfogadni, minden jelent-

kezést visszaigazolunk. A kapott támogatás mértékének megfelelıen a 

program résztvevıinek maximális létszáma: 1500 fı. 

 

SOK SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT A TERMÉSZETVÉD İ  
 

MIKULÁSTÚRÁN! 
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Zsongás Lillafüreden 

Rendhagyó idıpontban került idén megrendezésre a 12. Zsongó 
Lillafüred eseménysorozat. A májusi esızések és árvíz miatt elma-
radt programokon ez alkalommal szeptember elsı hétvégéjén ve-
hettek részt az érdeklıdık. A rendezı Miskolc Város Sportjáért Ki-
emelten Közhasznú Alapítvány és a Papírsárkány SE által szervezett 
rendezvényen számos sportág versenyén – többek között aszta-
litenisz, atlétika, cselgáncs, kerékpár, labdarúgás, birkózás – és 
különbözı bemutatókon találhatta meg minden korosztály a számára 
legmegfelelıbb mozgásformát és kikapcsolódást. 
Ezúttal a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség sem maradt ki a 
„zsongásból”, hiszen mindkét napon információs pavilonjaiban várta 
az érdeklıdıket, akik közül reméljük, minél többen látogatnak majd el 
ezt követıen teljesítménytúráinkra, kirándulásainkra és egyéb prog-
ramjainkra. 
A Szövetség felhívására több egyesület is aktív közremőködéssel 
vállalta a természetjárás népszerősítésének eme formáját. 
Szombaton a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületének és a Vas-
utas Természetjárók Egyesületének tagjai ajánlották az érdeklıdık 
figyelmébe nemcsak saját csapatuk, hanem a Szövetség ismeret-
terjesztı anyagait és azon tagszervezetek kiadványait is, akik fon-
tosnak érezték a rendezvényen való megjelenést. A kicsiket játszó-
sarokkal varázsolták el a vasutas természetjárók, a játékos kedvő 
felnıttek pedig természetjáró totón mérhették fel képességüket. 
Mielıtt bárki valami egetverı, lexikális tudást igénylı feladatlap 
kitöltésre gondolna, el kell oszlatnunk a kételyeket, ugyanis a kér-
dések összeállításakor kizárólagos szempont az volt, hogy részben a 
pavilonban kiállított információs anyagok áttekintése alapján, részben 
némi séta árán (barlang kódjának leolvasása, turistajelzés színének 
meghatározása) adjon számot tudásáról a jelölt. Így teljesen biztosak 
lehettünk abban, hogy nemcsak begyőjtésre kerülnek a színesebbnél 
színesebb papírok, hanem legalább egyszer át is tanulmányozzák 
azokat. 
A természetjáró totót helyesen kitöltık természetesen nyereményben 
is részesülhettek. Többek között a Bükki Fiatalok Természetjáró 
Egyesülete által felajánlott Bükk barlangjai túramozgalom igazoló-
füzeteket, a Vasutas Természetjárók Bükki Egyesülete által bizto-
sított Bükk forrásai túramozgalom füzeteket, a Zöld Sportok Clubja 
által felajánlott tájékozódási versenyen való ingyenes részvételi le-
hetıséget érdemelhettek ki a legjobbak és legszerencsésebbek. 
Bár a Zsongó Lillafüred elmúlt 11 esztendeje alatt megszokott májusi 
idıponttól szeptemberre átcsúszott rendezvény szervezıi most is 
kitettek magukért, a kissé borongós idıjárás nem kedvezett annyira 
az igazi nagy zsongásnak. Annál aktívabbak és lelkesebbek voltak 
saját házunk tájának természetjárói, akik számára tudjuk nincs rossz 
idıjárás. Vasárnap a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületének 
tagjai mellé további segítıként csatlakoztak a Kazincbarcikai Ter-
mészetbarát Egyesület, a Diósgyıri Természetbarát Sport Klub és a 
Miskolci Vasutas Sport Club Természetjáró Szakosztályának tagjai. 
Többen a lillafüredi kiruccanásuk alkalma révén tévedtek a sátor-
pavilonhoz, amelyet aztán gyorsan benépesítve vették ki részüket a 
feladatokból. 
Közben persze érkeztek a jobbnál jobb ötletek is, melyeket jövıre 
megvalósítva akár nagy tömegeket is megmozdító versenyekkel 
színesítve fokozhatjuk a természetjárás népszerősítését. 

Összeállította: Bernáth Marietta 
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Köszönjük az együttmőködést! 

 
 A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége ezúton 
is köszönetét fejezi a 12. Zsongó Lillafüred rendezvényen 
nyújtott közremőködéséért a Bükki Fiatalok Természetjáró 
Egyesülete tagjainak – Apró Gergely, Dargai Dalma, Kovács 
Nikolett, Krajecz Enik ı, Makár Bence, Makár Marietta, Makár 
Richárd –, a Vasutas Természetjárók Bükki Egyesülete 
természetjáróinak – Hegedős Péterné Miklós Zsuzsa, Kiss 
Zoltánné, Kovács László, Orosz János  –, a Diósgyıri Vasutas 
Sport Klub tagjai közül Balkányi Ferencnek, ifj. Kovács 
Bélának, Váradi Zsófiának , a Kazinbarcikai Természetbarát 
Egyesület természetjárói közül Garadnay Sándornak, Szóráth 
Mariannának , a Miskolci Vasutas Sport Club Természetjáró 
Szakosztályába tartozó Lugosi Juditnak és Takács 
Gabriellának , valamint a Bernáth Bt. Természetjáró Körének 
tagjai közül Bernáth Mariettának és Fekete Tibo rnak . 

Gratulálunk a nyerteseknek! 

  
A 2010. szeptember 4-5-én megrendezett 12. Zsongó Lillafüred eseménysorozat során kitöltött Termé-
szetjáró totó értékelését és eredményhirdetését mindkét napon külön-külön a helyszínen megtartottuk. 
Az eredményhirdetéskor részt vett természetjáróknak átadtuk a díjakat, a többieknek postán juttatjuk el. 
Ezúton is köszönjük a játékban résztvevık jelentkezését, a nyerteseknek sok szeretettel gratulálunk. 
A díjazottak: Kaló Tamás, Katona Andrásné, Kovács B éla, Kondor Gábor, Lizák Ferenc, Lugosi 
Judit, Makár Bence, Mosiáková Mária (Kassa), Svéda Viktor, Szabó Etelka, Takács Gabriella, 
Zoller Zsófia. 
 
Miskolc, 2010. szeptember 6. 

B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége 
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A MÁRIA ÚT elérte Megyénket! 
 

A MÁRIA ÚT, zarándokútként Mariacellt és Csíksomlyót köti össze mintegy 900 km 
hosszon. Már eddig is több vándorlás történt zarándoklat gyanánt helyi ismerettel 
rendelkezı vezetıkkel.  
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2010. augusztus 24-én kedden 11 órakor elké-
szült az elsı útjelzés. A Dunántúlon és a Börzsönyben már megjelentek a lila szín-
nel festett „m” betőt stilizáló jelzések, ám megyénkbe csak most érkezett meg.  
A B.-A.-Z. megyén átvezetı mintegy 150 km-es szakasz elsı jelzésfestése történt 

meg a nevezetes napon a kisgyıri Polgármesteri Hivatal munkatársai által, a Megyei Szövetség szakmai 
irányítása mellett, a MÁRIA ÚT Megyei Szervezıi munkájának eredményeként. 
Az útvonal már megjelent a 2010-es Kartográfiás BÜKK-térképen is, bár még nem végleges nyomvonallal. A 
tervezett nyomvonal ideiglenes jelleggel megjelent a ”turistautak.hu”-n is. 
Mellékelünk néhány képet a munkáról. 

 

 

Szállásdíj kedvezmények a szövetségi kulcsosházakban 

A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 2010. július 6-án megtartott elnökségi ülésén hozott határozata 
alapján szeretnénk tájékoztatni valamennyi tagszervezetünk természetjáróját, hogy 2010. december 20-ig 
az alábbi kedvezményes díjon lehet igénybe venni a Szövetség Hollóházán, illetve Miskolc-Ómassán talál-
ható kulcsosházait. 

• 2010. 09. 30-ig: 500 Ft / fı / éj + IFA 

• 2010. 10. 01. és 12.20. között: 1000 Ft / fı / éj + 
IFA 

(A főtési szezonban további feltétel, hogy legalább 7 fı 
jelentkezése szükséges a kedvezmény igénybevéte-
léhez.) 
Az IFA mértéke Hollóháza esetében 200 Ft / fı / éj, 
Miskolc-Ómassán 400 Ft / fı / éj. 
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 
 

B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége 
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Sok szeretettel várunk mindenkit kulcsosházainkban ! 
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Pátriánkban a 43. Friedenswanderung 

Hazánkba, azon belül is Miskolca érkezik a 43. Friedenswanderung, tudtuk meg a hírt idén kora tavasszal, 
amikor a Miskolci Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke, dr. Lange László azzal a kéréssel kereste meg a 
B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetséget, hogy az általuk összeállított többnapos program részeként sze-
replı bükki gyalogtúrákon túravezetıi segítséget nyújtsunk. 
A felkérést örömmel fogadtuk, hiszen tennünk azt kellett, amiért vagyunk, amihez értünk és amit szeretünk.  
Az augusztus 26–29. között megrendezett találkozón való részvételünket alapos felkészülı munkák elızték 
meg. Terepi bejárásokkal, a túraútvonalak tágabb környezetét bemutató leírások elkészítésével segítettük a 
nemzetközi program minél színvonalasabb megvalósítását. 
Az útvonalak bejárásánál, illetve a túrán részt vevı közel 200 fı biztonságos haladását segítı feliratok 
elhelyezésénél Bernáth Marietta, Fekete Tibor, Sz őcs József és Zárdai István  vállaltak szerepet.   
Természetesen nem jöhetett volna létre a sikeres megvalósítás tapasztalt túravezetıink segítsége nélkül. 
A pénteki túra során a Diósgy ıri Természetbarát Sport Klub túravezet ıi irányításával tehette meg a közel 
10 országból érkezı résztvevıi tábor a Pisztrángtelep–Hárskút–Válint-kereszt–Örvénykı–Szentlélek–Szent-
léleki-völgy–Garadna útvonalat. Túravezetıink minden szituációban feltalálva magukat, elismerésre méltóan 
oldottak meg olykor szinte reménytelennek látszó eseteket. 
Ezúton is köszönjük Cseh Tivadar, Fodor Gyula, Kerekesné Sz őcs Katalin, ifj. Kovács Béla, Veres 
Péter, Virányi Judit és Zsadányi József túravezetık lelkiismeretes munkáját. 
A pénteki napon megfáradt túrázókat szombaton a Miskolci Vasutas Sport Club Természetjáró Szakosz-
tályának tagjai  kísérték útjukon Miskolc-Bükkszentlászló és Bükkszentkereszt között. 
Csarnai Béla, Csarnai Béláné, Karlaki Lajosné, Sz őcs József, Varmuzsa Rezs ı és Varmuzsa Rezs ıné 
szintén elismerésre méltóan teljesítették vállalásukat és juttatták célba a résztvevıket. 
A két napban természetesen lehetetlen volt a Bükk hegység megannyi természeti szépségét megmutatni, de 
ha már azt elértük, hogy az idelátogatók jól érezték magukat, akkor talán legközelebb is szívesen jönnek 
hozzánk hosszabb idıt itt töltve és még inkább megcsillogtathatjuk azt a tudást, amivel bírunk a termé-
szetjárás területén. 
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége  ezúton is köszönetet mond a 43. Friedens-
wanderung rendezvény sikeres lebonyolításában segít séget nyújtó természetjárók közrem őkö-
déséért. 
Miskolc, 2010. augusztus 31.   B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség elnöksége 
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MAJÁL-utak Miskolcon 

Október közepén került sor Miskolcon a Majál-utak megnyitó túrájára.  
Mi az a Majál-út? Nem kimondott turistaút. Inkább a mozgásra vágyó, ámde kevesebb idıvel rendelkezık 
számára létrehozott szabadtéri gyalogos, kerékpáros, jogging vagy nordic walking útvonalak.  E rekreációs 
utak úgy lettek kialakítva, hogy a mozogni vágyó miskolciak lakhelyükhöz közel találjanak ösvényt, utat, zöld 
alagutat, ahol mozogni jó. 
A Majál-utak a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával, a Zöld Kapcsolat Egyesület megbízásából let-
tek létrehozva. A tervezés és kivitelezés a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesület lelkes tagjainak közös 
munkája. Az utak kialakításánál a finnországi Tampere Kauppi városrészében lévı hasonló szabadidıs utak 
példáját követték. A most átadott négy út [fehér szegélyő sárga (2 km), zöld (4 km), piros (9 km) és kék (13 
km) kör)] a könnyő félórás sétától a félmaratoni távig ad lehetıséget arra, hogy akár helyismeret nélkül, csak 
a sőrőn felvitt jelzések, irányítótáblák és tájékoztató térképtáblák segítsék a szabadba vágyókat. Ügyeltek 
arra is, hogy a Majál-utak kiindulópontjai a városhoz közel, fı tömegközlekedési jármővekkel is elérhetık le-
gyenek. Ez a mostani 1A autóbusz, a majdan létrehozandó villamos és 1-es autóbusz végállomásánál lett ki-
alakítva. 
A Miskolci Vadasparktól induló megnyitó túrán mintegy 160 gyalogos és 20 kerékpáros résztvevı teljesítette 
valamelyik általa választott távot. A rendezvény során Nordic Walking bemutatóra is sor került, majd a 
próbatávon mintegy 15 fı ment végig. A kellemes ıszi idıben teljesítı résztvevıket egy tál gulyással és egy 
pohár üdítıvel vendégelte meg a rendezıség.   
A kezdeményezés tehát kedvezı fogadtatásra talált. Ám a Bükki Fiatalok nem állnak meg itt. Még ez évben 
tervezik hasonló szabadidıs utak létrehozását és átadását Miskolc-Tapolca térségében is. Így a szabadba 
vágyó miskolciak újabb lehetıséghez jutnak mozgásigényük kultúrált kielégítésére. Csak reméljük, hogy mi-
nél több természetjáró is él a lehetıséggel és ezen utak mentén is túrázik majd. 

GS- 
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GYOT 2010 

Országos rendezvény résztvevıi Szádváron 
„Nagy megtiszteltetés érte Borsod-Abaúj-Zemplén megyét, ezen belül is a történelmi Gömör-Tornai-karszt 
vidékét. A Nemzetközi Természetbarát Szövetség az „Év Vidéke 2 010–2011”  rendezvénysorozatának 
helyszínéül az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt tájegységet választotta. Emellett a Magyar Természet-
barát Szövetség  is itt tartja országos gyalogtúra találkozóját.” Ezekkel a sorokkal indítja a XVII. Gyalog-
túrázók Országos Találkozójának (GYOT) bevezetıjét dr. Ódor Ferenc, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Közgyőlés elnöke. Az országos szövetség minden év Pünkösdjén tartja ezt a rendezvény mindig más-más 
helyszínen. Az idei év rendezési jogát Aggteleken a Kazincbarcikai  Természetbarát Egyesület  (KTE) 
kapta meg. 
A túrák programjának összeállítására fél év állt a kazincbarcikaiak rendelkezésére. Ennek során gyalogos és 
buszos, az országhatáron átnyúló túraútvonalakat kellett összeállítani, majd ezeket meghirdetni a tavasszal 
megjelent tájékoztató anyagokban.  
A szervezık legnagyobb örömömre a Szögliget–Szádvár–Derenk -útvonalat felvették a gyalogos prog-
ramokba. Ezután megkezdıdött a bejárás, a helyi programok egyeztetése, a túravezetık kiválasztása. Ez 
utóbbi feladatot Pokó József és Pogány Mária (KTE túravezetıi) kapták meg. A túrák május 22-én és 23-án 
voltak.  

A résztvevıket az Aggtelekrıl induló busz szedte össze, melynek 
végállomása a szögligeti Szalamandra turistaház volt. Innen a 
csúszós terep miatt nem szembıl foglalták el Szádvár t, hanem a 
Csiga felıl, a lankásabb hátsó úton. Az idıjártás okozta 
kellemetlenségért mindenkit kárpótolt a várból nyíló kilátás. A  

rövid ismertetı után mindenki kapott egy írásos anyagot és 
alaprajzott az erıdítményrıl (Szatmári Tamás munkája), és a 
továbbiakban kedve szerint barangolhatott. Ezután az országos 
kéken lecsurgott a csapat Derenk romtelepülés re, a Magyar-
országi Lengyelség Emlékhelyére. Itt a temetı, a kápolna és az 

iskola került megnézésre. Az iskolában háromnyelvő tablók mutatják be az egykori lengyel település életét, 
történelmét. A vasfeszületnél ellenırzésre került az országos kék pecsétje. Helyén volt! 
A csoport ezek után gyalogosan közelítette meg Szögliget települést. Elıször Pista bácsi tájházá ba néztek 

be. Duber István szülıházában hozott létre tájházat, melyet saját 
vezetéssel, mindenki által nagy figyelemmel kísérve mutatott be. 
A hős diófa alatti pihenı alkalmat nyújtott a házigazda sajátfızéső 
pálinkájának a megkóstolására is. Pista bácsi mindig jó szívvel 
kínálja, nem lehet visszautasítani! 
A következıkben a református , majd a katolikus templom  
megtekintése következett. Ezek is érdekesek, a katolikus a várral 
egy idıben, a XIII. században épült, társa kicsit késıbb, a XVIII. 
században. Mindegyik karbantartott, szép, tiszta, jó bennük pár 
percig megpihenni. 
A túra következı állomása az önkormányzati tájház  volt, amely 

egy, a XX. század elején épült, módos gazda házát mutatja be. A ház udvarán van elhelyezve Béres Sándor 
bánrévei túratársunk makettja, amely Szádvárt mutatja be fénykorában. A túra a pár méterre lévı „Vadkan 
söröz ı” -ben ért végett, ahol a buszra várást többféleképpen lehetett eltölteni. Sajnos a tartós esızés a 
Majorba tervezett rendezvényeket (íjászverseny, népmővészeti- és fotókiállítás, helyi finomságok és 
egyebek) elmosta. No, nem baj, majd legközelebb mindenki bepótolhatja! 
 

Kép: Pogány Mária, szöveg: Fekete Dénes 
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EKE TÁBOR 
 

Az Erdélyi Kárpát Egyesület  (EKE) XIX. 
alkalommal rendezte meg vándortáborát 2010. 
július 27. és augusztus 01. között, melynek 
helyszíne Gyergyószentmiklós volt. A 
Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület  
tagjaiként nyolcan, mikrobusszal indultunk neki a 
600 km-es útnak. Július 27-én, a kiérkezés után a 
táborhely felépítése, kialakítása volt a 
legfontosabb munka. Erdélyben is sok esı esett az 
elmúlt két hónapban, ami ezen a napon is 
folytatódott. Úgy nyolcig számoltam, hogy 
napközben eleredt az esı, zavarva munkánkat. A 
vizes talaj miatt a kijelölt sátorhely helyett újat 
kerestünk, mert ott tocsogtunk a vízben. No, de 
estére minden kialakult, így nyugodtan mentünk a 
megnyitóra.  
 A rendezvény résztvevıit Vadász 
Szatmári István , a rendezı Gyergyói Szakosztály 
elnöke, táborparancsnok köszöntötte. Szót kapott 
még Bajtai Erzsébet, hazánk Bukaresti 
nagykövete, Mezei János, Gyergyószentmiklós 
polgármestere, Dezsı László, az EKE elnöke, 
Jeszenszky Géza, a Magyar Kárpát Egyesület 
elnöke, Erıss Zsolt  hegymászó. Valamennyien jó 
táborozást és sikeres túrákat kívántak. A 
táborparancsnok az esın kívül a medve-, és a 
vipera veszélyre hívta fel a figyelmet! 

 A túrák július 28-án (szerdán) kezdıdtek 
és négy napon keresztül 20 közül lehetett 
választani. Volt itt könnyő és nehéz, rövid és 
hosszú, nappali és éjszakai, buszos, gyalogos, 
barlangi. Ki-ki képessége szerint választhatott. 
 Én az Ezeréves határral kezdtem, utána a 
Kerek- és Gyilkos Kıit, majd a Gyilkos tó körüli 
tanösvényt, az utolsó napon pedig a Pricskei túrát 
választottam. Kicsit bıvebben ezekrıl a 
programokról. 

Az Ezer éves határ- hoz busszal mentünk, a 
távolság mintegy 120 km. volt. A Gyergyói 
medencébıl a Gyimesi hágón keresztül jutottunk a 
Gyimes völgyében. Gyimesbükkös határában - a 
Rákóczi vár tövében – található az utolsó 
barterház, mely szépen felújítva, vasúttörténeti 
kiállítással várja az érdeklıdıket. Visszafelé 
benéztünk a Gyimesfelsıloki Árpádházi Szent 
Erzsébet Római Katolikus Gimnáziumba, illetve a 
Csíksomlyói kegyhelyre.  
 A következı túrám a Kerek k ır-e (1408) 
vezetett, majd onnan leereszkedve a Gyilkos k ı-t 
(1387 m) másztam meg. Ennek a hegynek az 
1837-es megcsúszása következtében alakult ki a 
Gyilkos tó. Az akkor lezúduló nagy mennyiségő 
föld, illetve szikla elzárta a völgyben folyó patakok 
útját, s így jött létre a napjainkban egyre jobban 
elmocsarasodó tó. A hegytetıkrıl gyönyörő kilátás 
nyílott a környezı hegyekre. 
 A Gyilkos tó körüli tanösvény  volt a 
másnapi program. Kényelmes séta volt a 983 
méter magasan lévı tó megkerülése, melynek 
kerülete 2800 m., víztömege pedig 587 ezer 
köbméter. Ezután a Szent Kristóf kápolnát 
kerestük fel, majd a Békás szorosban zártuk a 
túrát. Az 5 km hosszú, 200-300 m magas 
sziklafalak között kanyargó szoros gyönyörő 
élményt nyújt. Legimpozánsabb alakzata az 1156 
m magas Oltárkı. Az elmúlt idı 
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szak esızései miatt a szoroson átvezetı 
országutat (1912-ben építették) a Békás patak 
több helyen megrongálta, helyreállítása folyamat-
ban van. 
 Zárótúránk szombaton a Gyergyói-hava-
sok csúcsára, Pricské re (1544 m) vezetett. A 
2004-es EKE tábor idején került felszentelésre itt a 
fémkereszt. Azóta Pricske zarándokhely lett. Sze-
rencsés egybeesés, hogy az idei táborozás és a 
búcsú ideje egybeesett. A 13 órakor, római kato-
likus szertartás szerint celebrált mise után a szer-
vezık megvendégelték az ide kilátogatókat. Nem 

volt egy könnyő túra, a táv 20 km, a szint-
különbség 700 méter volt. A gyaloglást az erıs 
napsütés is nehezítette. 
Este tábortőzzel, vidám hangulatban zárták a 
szervezık a tábort. Jövıre a Kolozsvári Szakosz-
tály fogja rendezni az EKE tábort. Készülj, ott 
találkozunk! 
 

Kép és szöveg: Fekete Dénes  

 

HTE szakosztályi túra 

Szeptember 19-én 10 + 1 túrázó találkozott az 5, 15 buszok végállomásánál. A + 1 túrázó egy Kófic 

nevő, örökmozgó kutya. 
Szemerkélı esıben vágtunk neki a Vár háta mögötti relatíve meredek, viszont csúszós emelkedınek. Csak 
egy elcsúszásunk történt, az is inkább vidám spárga, semmint baleset volt. Viszont már itt megjelentek a 
gombák, csiperke, ızláb stb. A Vár-tetıre érve jött még némi champignon (remélem, jól írom?!). 
Elsı pihenınk ez Irén-forrásnál volt, itt találkoztunk egy erdıkerülı emberrel, aki már másodszor ment 
körbe, mert eltévedt, de útbaigazítottuk Bükkszentlászló felé.  
Felérve a kék L jelzésre, megjelentek a sárga gombák (csirke-róka gomba?), jutott bıven a győjtıknek. 
És végre megjelent a napocska is. Vidámabban ballagtunk a Nagysáncra, de még az esıvédıket magunkon 
hagytuk (lásd fotó). 
Innen lementünk a Bánya-bükk völgybe, a Blanka forráshoz, és utána (egy régebbi térképen olvastam) el az 
İrház és a Csillefordító mellett. Többeknek nagy élmény volt az erdı mélyén „mőtárgyakkal” találkozni. A 
Sásas-völgyig gyakorlatilag (szerintem) a volt csille nyomvonalon haladtunk, szelíd lejtı, enyhe kanyarok. 
Nekem mindig nagy és megdöbbentı élmény a Sásas-völgy. Nem tudom, hány köbméter kohósalak van itt 
lerakva. Bizarr formák alakultak ki, és napfényben, a sárgától a feketéig – talán a kéket kivéve – minden szín 
megtalálható. 
Innen már rövid úton jutottunk el túránk végéig, ahol kis szalonnasütéssel pótoltuk elveszett kalóriáinkat 
(lásd fotó, Fodor Gyula szíves engedelmével, köszönjük!). Köszönjük a túrán résztvevıknek, hogy nem 
riasztotta el ıket az esıs reggel! 

Bereczkiné Ancsa és Bereczki Dániel 
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A szolnoki Repüléstörténeti Múzeumban jártunk 

2010. szeptember 4-én a diósgyıri és a helyiipari turistákkal a szolnoki Repüléstörténeti Múzeumot 
látogattuk meg. Szolnokig az utat vasúton tettük meg, vámosgyörki átszállással, majd a Jászságot 
végigvonatozva jutottunk el Szolnokra.  
A múzeumot 1973-ban alapították, azóta győjteménye folyamatosan bıvült. Jelenleg több mint 40 repülı-
eszköz és a hozzá kapcsolódó berendezés van a kiállítás győjteményében, de további bıvítését tervezik. 
Katonai, utas- és teherszállító repülıgépek valamint helikopterek tekinthetık meg testközelbıl. A kiállítás 
fıleg a II. világháború utáni katonai repülést reprezentálja, de visszanyúlik a magyar repüléstörténet 
kezdetéig. A gépek ma is olyan állapotban vannak, ahogy pályafutásukat befejezték, azaz repülésképesek. 
A fedett hangárban a gépekhez tartozó egyedi berendezések vannak kiállítva, mint katapultülések, fedélzeti 
fegyverek, lokátorok, hajtómővek stb. 
Egy utasszállítógépbe, egy MIG vadászgépbe és egy harci helikopterbe be is lehet ülni.  

Akit érdekel, annak lenyőgözı a 
vasmadarak testközeli látványa 
(MÍG-ek, a SZUH-ok és a MI 
helikopterek).  
A gépeket a kordonon kívül sza-
badon lehet fotózni. Éltünk a fo-
tózás lehetıségével, lásd képek. 

Balkányi Ferenc túravezetı 

 

 

Túrafotók 

Csodálatos éjszakai túrán vet-
tünk részt augusztus 21-én. Az 
útvonal Ómassa – Jávorkút – 
Kühne Andor-út – Létrás – 
Szepesi rét – Szent István Lá-
pa – Vesszıs – Lillafüred volt. 
A Szepesi réten igazi ıszi 
hangulatban volt részünk. Itt 
már a hővösödı éjszakák miatt 
a töbrökben megült a köd, 
fantasztikus látványt nyújtott a 
ködben a lámpák fénycsóvája. 
Íme néhány kép az éjszakai 
túráról. 

Balkányi Ferenc túravezetı  
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İrség 
Július hó 12–16. között Cseh Tivadar vezetésével 8 diósgyıri turista 

barangolt az İrségben İriszentpéter központtal. Bejártuk Szalafıt, Pi-

tyerszert, Keserőszert, Szentgotthárdot, Felsı-szölnokot a hármasha-

tárnál, Magyarszobatfát, Gödörfalvát, Velemért és Szentgyörgyvölgyet. 

A gyönyörő vidéken gyalogoltunk, buszoztunk, hogy az érdekes és 

szép látnivalókat megnézhessük. Ezekben bıvelkedhettünk. A kániku-

la ellenére is jól éreztük magunkat. Este a kitőnı szálláshelyen ki-

pihentük a nap fáradalmait és másnap újra indultunk. Nagyszerő volt. 

Röviden az İrségrıl: valamikor járatlan rengeteg volt a nyugati ha-

tárvidék országot védelmezı gyepővonal fontos szakasza. A szeres 

település kialakulásában nagy jelentısége volt a védelmi szempon-

toknak, amit az Árpád-házi királyok nagy gonddal szerveztek meg. IV. 

Henrik 1051. évi támadása után besenyıket és székelyeket telepí-

tettek ide, hogy a magyar ıslakosokkal együtt védjék a határt. Az itt lakók a XVII. század végéig szabad ki-

rályi ırállók voltak. A király után legfıbb elöljárójuk az İRKAPITÁNY, aki 12 választott esküdttel a megyétıl 

függetlenül intézte az igazgatási és bírói feladatokat. Az İrség 18 helyisége a Zala-folyó, Szala-patak és a 

Kerka-patak völgyekre nézı dombjain helyezkednek el szerekre tagolva. Az İrség lakossága sokat megır-

zött eredeti gazdálkodási módjából, viseletébıl, nyelvébıl, népi építészetébıl és kultúrájából. 

Molnár Mihály 
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DEBRECENI KÉPEK 
 

A debreceni Vasutas Természetjáró Találkozó képeit nézegetve vetettem papírra ezt a pár sort. Emlékek, 
benyomások… ahogy jött. 

Bartók Julianna 2010. július 2. 
 

  
A Debreceni Nagyállomás. Ahová megérkeztünk az ország 
különbözı pontjaiból. Mármint akik stílusosan vonattal ér-
keztek. És itt mindjárt a kellemes meglepetés várt bennünket. 
A hangosbemondó köszöntött bennünket és két lelkes 
vendéglátó debreceni vasutas turista. Az egyik ott maradt a 
vártán (várván a többieket), a másik viszont besegítve a 
csomagok cipelésébe, a szálláshelyünkre vezetett bennünket. 

  
Íme, a szállás! A Gulyás Pál Kollégium. A portán a megszokott 
módon a Reményi házaspár fogadott. Továbbá egy nagy tál 
pogácsa, amivel az éhes vándorok enyhíthették éhüket. Aztán 
szobafoglalás és gyors készülıdés, felfrissülés, mert máris 
indul a debreceni városnézés elsı turnusa. Természetesen 
lemaradtunk, lóhalálában loholunk a csapat után, és csak a 
fıtéren történt meg a nagy találkozás. A legjobb helyen, 
Debrecen fıtere ugyanis nagyon szép. 

  
A teret a Nagytemplom uralja. Hatalmas, puritán és méltó-
ságteljes. Nem gondoltam, hogy ilyen monumentális belülrıl 
(is). Puritánságában is lenyőgözı. Nem véletlen hogy nagy-
jaink szerettek itt országgyőlésezni, trónt fosztani, különbözı 
összejöveteleket tartani. Két-háromezer ember is elfér itt ké-
nyelmesen. Kissé összehúzva magát pedig kétszer annyi is. 
Elképzeltem, hogy milyen lehet itt egy szép orgonakoncert.   

  
Kisebb tanácskozás után, nagyon kedves és alapos 
idegenvezetınk lelkes biztatása mellett megszavaztuk, hogy 
felmászunk a toronyba. Kb. kétszáz lépcsıfok, de megérte. 
Odafentrıl gyönyörő a kilátás a városra. Ezen a képen éppen 
a Debreceni Kollégium látható. Ki hinné, hogy annyira szigorú 
volt, hogy csak kevés diák bírta végig kijárni. A hírességek 
közül, pl. csak Kölcsey Ferenc.  

 

 
Másik látványosság a szökıkút. Számomra kissé eklekti-
kusnak tőnik. Nagyon dekoratív, színes kövekkel és mázzal. 
És csobogó vízzel. Na, ez az igazi! Ekkorra már elég meleg 
volt ugyanis. Este, amikor ismét erre jártunk, nagyon meg-
hatódtam. Zenés szökıkút ugyanis. Le lehet ülni egy padra, 
és behunyt szemmel hallgatni a „Szerelni álmokat”. Szép 
kivilágítás, és még egy fagyi is belefért. 
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Autóbuszos Bihari körút. 
Nekem legalábbis. Imádom a buszos körutakat. Kiszállsz-
beszállsz és közben mindenfélét megismersz, olyan he-
lyekre visznek, ahol még nem jártál. Rájössz, hogy micsoda 
fantasztikus helyek és emberek vannak ebben az or-
szágban. Pl. ilyen Vámospércs is. A református templomban 
egy igen rokonszenves és agilis pap fogad bennünket. Elı-
ször a templomot nézzük meg.  
 

  
Utána pedig az imaházat, ahol még egy koncertben is ré-
szünk van. A pap nagyon szépen orgonál és énekel. Öko-
nomikus élvezetben van részünk. Különbözı felekezetek 
dalait énekli. Érdekes, hogy mennyire megférnek itt egymás 
mellett a különbözı felfogások. A humánum összeköti az 
embereket.  
Sajnos futott az idı, pedig élveztük volna még az orgona-
muzsikát. 

  
Már Álmosd. Kölcsey nevét általában Szatmárcsekével 
azonosítja a közhit. Holott itt születetett Álmosdon. Itt élte le 
a gyerekkorát, amíg a debreceni kollégiumba nem került. 
Lelkes tanár idegenvezetınk színezi is a mondanivalóját. 
Egy-két „pletykát” is megtudtunk tıle, a családjáról, a szem-
sérülésével vagy máig is tisztázatlan halálával kapcsolatban. 
De nem ez a lényeg. İ a Himnuszunk költıje. 

  
A következı állomás: Létavértes. Egy gyöngyszem. Ren-
geteg fajta élmény és látnivaló. Elıször is itt születetett és élt 
Irinyi János. Igen a hangtalan gyufa feltalálója. Kevesen tud-
ják, hogy nemcsak errıl szólt az élete, nagy természettudós 
volt és nagyon szelíd ember. És igen az ı találmánya volt az 
almába vert szög, amivel a vashiányos embereket gyó-
gyította. Nagyon szerették a faluban, máig is emlékeznek rá. 

  
Létavértes: Néprajzi múzeum. Tányér és köcsög, köcsög és 
tányér + tulipános ládák. És persze egy tüneményes ide-
genvezetı. Amit tányérról és köcsögrıl tudni lehet, azt ı mind 
elıadta. Ki hinné, hogy ennyi mindent ki lehetett fejezni a 
motívumokkal. Történelmet, családot, életmódot, gazdaságot, 
szegénységet… szépséget. Csak rövid az idı és sok a 
kérdés (!). 
Ja igen… finom kávét is fıztek. 

  
A település barokk stílusú református templomában 
feltárásra került és látogatható a Bocskai-család kriptája és 
temetkezési helyei. A falu észak-keleti részén romantikus 
titokzatossággal emelkedik a várdomb. Egykoron ez volt a 
lakóhelye Kismarja földesurainak. Többek között itt élt a 
Bocskai-család.  
Innen már „csak” Mikepércs következik és irány haza. Tar-
talmas, fárasztó, emlékezetes nap volt. 
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Ez a kép másnap a Hortobágy-halas tavi túrán készült. Én 
nosztalgiázni mentem oda. Vezettem már ide túrát régebben. 
A Kis-Balaton után itt elégítettem ki hirtelen jött madárra-
jongásomat. Ezek pedig itt az én gyönyörőségeim. A bivalyok. 
Két éve szerencsésebb voltam, akkor volt kisebb fajta is. 
Elbővölı egy bivaly borjú. Irigylem ıket: evés, ivás, emésztés, 
dagonyázás…   

  
Ez pedig egy madárvárta. Vagyis kilátó. Ide kell felmászni, ha 
látni akarjuk a halastavakat és madárvilágot... Kellemes, nem 
megerıltetı séta. És szakadatlan békakoncert. A túra végén a 
„Hortobágy” nekem csalódás. A pusztát beépítették. A láto-
gatóközpont viszont tetszett. Folyamatos filmvetítések, inter-
aktív játékok, …de odakint …nem puszta szabadsága, hanem 
bazár és bazár… 

  
A Búcsú napja… Esik az esı! Háromnapi igen kedvezı 
idıjárás, most a búcsúnapon megfordult. Na de semmi baj. 
van esernyınk, amint azt látni. A háttérben a Zsuzsi vonat 
amivel Hármashegyaljára érkeztünk. Itt aztán volt egy kö-
szöntı és némi tanácskozás. Tekintettel az idıre, a túra-
útvonalak lerövidültek, viszont ezzel párhuzamosan nıtt a 
büfé látogatottsága. 

  
 
Egy életkép a Hármashegyi kilátó tetejérıl. Azok ott nem 
gombák, hanem bizony esernyık. Becsülettel végigáztuk az 
egyébként nagyon szép túraútvonalat. A végén sokan ma-
gukhoz vettünk még némi finom helyben fızött pörköltet, az-
tán szépen hazavonatoztunk. Délután csendes pihenı volt, 
sokan sétálni mentek, fürdızés aznap már nemigen esett. Va-
lahogy elég volt vízbıl.   

  
És eljı az este, és eljı a záróünnepség. Együtt az egész 
társaság. A résztvevık köszöntése, értékelés, eredményhir-
detés. 
A találkozó nagyon jó volt, nagyon szép, változatos, sok-
rétegő, jól szervezett… 
És még az égiek is mellénk álltak! 
 
Le a kalappal a debreceniek el ıtt!   
 
Jövıre??? Lentiben találkozunk! 

 
„Bakancsban, vasparipával!” 
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Bortúrás élmények 
 
Ez már természetes, ıszelın Tokajban a helyünk, a Bakancsos Bortúrán. Pedig 

még csak a második ilyen rendezvény a sorban, de a tavalyi nyitány emlékei erre 
ösztönöznek. Igaz, az elıjelek nem voltak kedvezıek, napok óta esett, s a szılık 
között sarat dagasztani nem éppen leányálom. De végül az idıjárás mellénk állt és 
nyárt idézı napsütésben vághatott neki a több mint másfélszáz résztvevı a Tokaj 
környéki szılıdomboknak. Az elızı év sikere távolabbról is ide csalta a 

bizakodóbbakat, hiszen pécsi, székesfehérvári, tapolcai, hódmezıvásárhelyi, békéscsabai 
indulók is megjelentek a rajtnál, a Tokaji Ferenc Gimnázium kollégiumában. A nagyobb létszám persze a 
borsodiak mellett Nyíregyháza, Debrecen és a fıváros teljesítménytúrázóiból állt össze.  

Az MVSC-sek növelték a kínálatot. A könnyed hárslevelő, a zamatos furmint és a kedvelt szamo-

rodni 15, 25 és 35 km-es távja mellett megjelent a nehézillatú aszú is a maga 50 kilométerével. Persze, 

hogy ezt választottam. Vonzott a kíváncsiság, a számtalan látnivalóval teletőzdelt rövidebb távok mellett mit 
lehet kínálni egy félnapos túraútvonalon. Végül is több mint negyedszázan döntöttünk úgy, hogy ezt a távot 
teljesítjük.  

A túraút eleje a tavalyihoz képest már ismert volt. Tokaj fıutcáján a számos történelmi és építészeti 

látnivalói közt haladunk, de elıbb felkapaszkodunk a macskaköves kitérın a Fináncdombi kilátóhoz. A 
reggeli napsütésben megcsillanó Tisza és a még párás Bodrogköz látvány együttese feltölti a lelket. Tovább 
a szépen gondozott házak között, a város honfoglalás kori nevét ırzı Hímesudvar felé vesszük az irányt, 
majd a stílusos Öreg Pincénél érünk a szépen gondozott temetıhöz. A sírok között vezetı lépcsısoron 
máris elhagyjuk a várost és a Borostyán tanösvény földútján lihegünk fel a Nagy-Kopasz oldalában. Rövid 
pihenıt tartva visszapillantunk az alattunk elterülı városra és annak egyre jobban kitárulkozó környékére. 
De nincs idı a sok nézelıdésre, még sok van elıttünk. 
A sípályát keresztezve a túraút távolabbi északi szakasza vehetı szemügyre. A beavatottak felismerik a 
még messze, fehéren megvillanó Teréz-kápolnát és a még távolabb emelkedı Várhegy jellegzetes kúpját. 
Aztán erdei szakasz következik. Az eddigi emelkedıért jutalmul itt lefelé megyünk, s a fák közül kiérve a 
szılık között rövidesen feltőnnek a jellegzetes T-k. A betonoszlopoknál lévı bója zsírkrétájával gyorsan 
igazolunk és a fürtökkel terhes szılısorok közt haladva most a nyugati panorámát élvezhetjük. A hegy 

lábához simuló Tarcal házain túl a Taktaköz csatornákkal szabdalt látványa tárul elénk. Aztán a környék 

egyik gyöngyszeme, a volt andezitbánya tava zöldes víztükre csillan meg alattunk. Gyorsan csökken a 
magasság, máris a több növényritkaságot is ırzı öreg temetınél érünk be Tarcalra. A valamikori egyházi 
zsinatot is megért református templom mellett elhaladva hamar elérjük a fıutcán álló Bakancsos 
Turistaházat.  
Az MVSC-s lányok friss pogácsával és nagy kosár szılıvel kedveskednek a betérınek. De a szíves 
fogadtatás ellenére menni kell. Elıbb kis kitérıvel megtekintjük a városban 1110-ben országgyőlést tartó 
Könyves Kálmán szobrát, majd rövidesen a patinás Degenfeld-család szılıbirtokán át haladunk. Az 
impozáns kastélyszálló és pincészet épülete mellett elhaladva érünk a végtelen szılısorok közé. De elıbb 
egy földúton beugrunk a hívogató Terézia-körkápolnához, mert itt Béla várja egy pohár hegyi nedővel, fris-
sítıvel a betérı vándort.  
A szalagozás mentén az esıs napok ellenére is jó úton gyorsan haladunk elıbb észak, majd északkeletnek 

és máris Bodrogkeresztúr kertjei, majd épületei között vagyunk. A szabadságharc gyıztes csatáját 

hirdetı emlékmő közelében a sörkertben újabb ellenırzıpont, ahol Margó házi süteményei adnak új erıt a 
túraút második feléhez. 
Innen vadonatúj jelzés kalauzol minket. Laci jóvoltából néhány nappal elıbb készült el a vasútállomástól 
kiinduló piros háromszögjelzés, mely a Táncsi-telep után a Patricius-szılészet táblái között juttat fel az 
egyre hívogatóbb Várhegyre. A rövid, de szuszogós erdei emelkedı végén kinyílik a terep és a réttel 
szegélyezett csúcs magassági pontjánál Kriszta és Csabi mosolygósan fogadja a felérıket. Itt teljes 
körpanoráma fogad, s a napfényben a táj teljes szépséggel jutalmazza meg fáradozásunkat. A mögöttünk 
karéjozó zöld Zempléni hegyek elıtt szinte a teljes túraút jól belátható innen. Távcsıvel ellenırizzük is kik 

követnek minket a bodrogkisfaludi szılık között. Majd az elıttünk lévı útvonalat tanulmányozhatjuk.  
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Aztán le Szegibe végig a Bodrog gátján vissza Bodrogkeresztúrba. A folyón túl szinte a teljes Bodrogköz 

átlátható. A látvány felejthetetlen. Az illatos fürtökkel terhes szılık közt, majd az országutat keresztezve 
érünk Szegibe. A faluban népes német kerékpáros túrázók érdeklıdnek a nyelvtörı borkatakombák iránt. 
Aztán németre váltva gyorsan szót értünk. Mi a falu házai, pincészetei közt haladunk. A helyes kis templom 

után átmegyünk a vasúti töltést tartó alagúton és a Bodrog partjára kiérve a csónak alakot formáló zöld 

palatetıs Turisztikai Vízibázisnál, Gábor és Péter társaságában pihenünk meg.  
Innen a gát füves koronáján gyorsan haladunk visszafelé. Csak az árokparton menekülı vízisikló állít meg 
rövid idıre. A Dereszla-pincészetnél érünk a településre. Innen szépen kiépített kertes házak és betérésre 
invitáló borkóstolók között haladunk. A Motormúzeum is csábít, de most nincs erre idı. A házakat lehagyva 
ismét szılık között vezet a piros kereszt jelzés. Lassulunk, mert elıbb a Szentkereszt-hegy áll utunkba, 
majd a Nagy-Kopasz csúcsára kell felkapaszkodni, ahol találkozónk van e túrautak kiötlıjével. Laci az utolsó 
ellenırzıpontnál, a TV-torony lábánál fogad minket. Innen már ismert az út, elıbb le a meredek földúton a 
pihenıpadokig, majd a zöld jelzés a vasút melletti Szerelmi-dőlı pincéi elıtt vezet be Tokajba. Még pár 
lépés a fıúton és máris feltőnik a Széchenyi, szobor, ahol véget ér utunk. 
A célban nagy a sürgés-forgás. A lányok összeszokottan teszik a dolgukat. Kati, Zita érkeztet, Éva, Olgi 
zsíroz, Judit itat, Gizike mindenütt ott van, de a többiek is kedvesen invitálnak, ami jól is esik a hosszú út 
végén.  
Zárásul csak annyit, nem csalódtam, jól választottam. Élmény volt végigmenni ezen az útszakaszon. Persze 
sok dolgot meg se említettem, de hátha máskor ezekre is sor kerülhet. Így máris várom a jövı évet, mert ha 
szeptember, akkor Tokaji Bakancsos Bortúra. 

Garadnay Sándor   
II. Tokaji Bakancsos Bortúra számokban  

 

  Résztvev ık 

Legid ısebb  Legfiatalabb Táv (km) Gyalogos Kerékpáros  
születési éve 

50 24 2 1943 1982 

35 41 6 1942 1997 

25 40 0 1943 2002 

15 41 0 1937 2001 

Összesen  146 8     
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Legtávolabbi településekr ıl nevezettek 

Településnév Résztvev ı (fı) 

Pécs 1 

Tapolca 1 

Békéscsaba 2 

Hódmezıvásárhely 1 

Székesfehérvár 1 

Mezıberény 1 

 
Adott településekr ıl legtöbben érkezettek 

Településnév Résztvev ı (fı) 

Miskolc és környéke 39 

Nyíregyháza és környéke 33 

Debrecen és környéke 32 

Budapest és környéke 18 
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Másnapos lett a Ravasz Róka 
 
A Zöld Sportok Clubja  természetjáróin kívül a Borsod- 
Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség több 
mint 600 fıs tagságából egyetlenegy ember sem vett részt 
Bükkszentkereszten a (Másnapos) Ravasz Róka éjszakai 
tájékozódási teljesítménytúrán.  
Képviseltette magát ellenben Dorog, Környe, Hercegha-
lom, Budapest, Kalocsa, Jászszentandrás, Jászapáti Kar-
cag, Hajdúszoboszló, Debrecen, Putnok, Bükkaranyos, 
Bükkszentkereszt, Mezıcsát és Miskolc is. 
 
A Róka egyébként attól lett másnapos, hogy az eredeti 
idıpontban (június 5-én) az Északerdı Rt. tiltása miatt 
minden bükki sportesemény elmaradt. Pedig akkor sem 
volt cseppet sem rosszabb az idı, mint július 2-án, a 
„másnapon”. A derült, szélcsendes csillag és holdfényes 
éjszakában sokkal kellemesebben lehetett élvezni a nyarat 
a szabadban, mint négy fal közé zárva. Újításként az ed-
digi egy táv helyett most három közül választhattak a tú-
rázók. 
 

A legjobbak 
A KICSI VUK  túrát (10 km, 200 méteres szintemelkedés, 4 
ellenırzı pont) Hortobágyi Zsolt a hazai pálya elınyét 
élvezve 2 óra 31perc alatt teljesítette. 
A KAG APÓ  távot (14/300/6) Egyed János (Bükk-aranyos) 
és holtversenyben két debreceni hölgy, Bobák Anikó és 
Zoltán Judit egyaránt  4 óra 20 perc alatt tette meg. 
(Nem tudni, vajon a lompos farkúnak vagy az éjszakának köszönhetı-e, de kivétel nélkül igen csinos höl-
gyek gyülekeztek össze itt ezen az éjen.) 
A BUGGYANT RAVASZDI  valóban embert próbáló távján (28/1000/6) indulókra természetesen ránap-
palodott. Így a putnoki, Kocsis Helga és a budapesti, Cseh András az erdın töltött 9 óra 20 percébıl csak az 
elsı kétharmadban használt lámpát. Ellentétben a legidısebb indulóval, dr. Lefter Piroskával, akinek udva-
riasságból nem tesszük közkinccsé az életkorát. 
A teljesítménytúrát teljesítı sportemberek ezentúl a díjazásként kapott egyedi kitőzı viselésével tőnhetnek ki 
a bátortalan természetjárók közül. 

Kovács Attila, Zöld Sportok Clubja Miskolc 
 

FİFORRÁSOK TÁJÉKOZÓDÁSI TELJESÍTMÉNYTÚRA EREDMÉNYEK 
2010. október 2. 

Táv: 30 km 
Helyezés  Név Születési év  Település Egyesület neve Menetid ı 

NİK 
1. Szanyi Ágnes 1977 Miskolc VTBK Bánréve 6:22 
2. Juhászné H. Heléna 1975 Tiszaújváros Tiszaújvárosi Sport Club 7:28 
3. Bernáth Marietta 1968 Miskolc Bernáth Bt. Természetjáró Köre 8:21 
4. Nagy Mónika 1973 Hajdúszoboszló   8:29 

  
FÉRFIAK 

1. Kulcsár József 1950 Miskolc Galga TE 6:21 
2. Rózsa Péter 1969 Miskolc   6:37 
3. Nagy Lajos 1966 Tiszaújváros Tiszaújvárosi Sport Club 7:29 
4. Fekete Tibor 1967 Szolnok Bernáth Bt. Természetjáró Köre 8:20 
5. Fábián Attila 1953 Hajdúszoboszló   8:28 
6. Tavaszi János 1956 Nagyvárad   ? 
7. Daday Zsolt 1959 Nagyvárad   ? 

Táv: 15 km 
NİK 

1. Kósáné Nagy Judit 1970 Eger KEE 4:40 
            

FÉRFIAK 
1. Czina Tivadar 1954 Miskolc Vasutas Természetjárók Bükki egyesülete 3:01 

2. Tóth Ferenc 1942 Miskolc Szendrı Városi Sport Egyesület 
Természetjáró Szakosztály 3:05 

3. Kósa László 1968 Eger KEE 4:41 
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2010. 07. 31. A BÜKK 900-AS CSÚCSAI TT 
 

  

2010. 09. 11. TISZAGÁTAK TT  

2010. 09. 12. BAKANCSOS BORTÚRA  
 

  

2010. 09. 24. TOMPA MIHÁLY EMLÉKTÚRA 

2010. 09. 25. MAGASHEGYI TT 
 

  

2010. 09. 27. FİFORRÁSOK TT 

2010. 10. 01. KISGYİRI GYÜRKİZÉS TT 

  

2010. 10. 02. SZENDRİ KÖRÜL GYALOGOSAN 2 
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Sokan ismerjük a mondást, kétféle 
ember van: a normális és a turista. 
A turisták között is van azonban 
egy csoport, amely még a turistá-
nál is turistább!!!! İ a túraver-
senyzı! 
 

 

A Borsodi csapatok eredményei 

 

KATEGÓRIA HELYEZÉS MEGNEVÉZÉS 
 

VELENCE KUPA 2010. 05. 15.  
N 3. Csarnai Béláné (MVSC) 
N 5. Tóth Éva (TSC) 
N 6. Szalai Zita (TSC) 
N 8. Bartók Adrienn (TSC) 
F 7. Fehér János (TSC) 
B 8. Pista Bácsi (Vincze István, Kemény Mihály) 

 
ENCIÁN KUPA 2010. 05. 22.  

A36 2. Valami Tisza (TSC) 
A36 6. Kotolics család  
A36 8. Sajómenti Cunami (TSC) 
A50 2. Sárospatak 50 (SESE) 
A50 7. Tavasztündér + Krónikás (MVSC) 
A50 9. MVSC Ugrifüles 
A60 1. Szıke Tisza (TSC) 
A60 3. MVSC Öregek 
B 16. Csıke család  
C 5. Kaszás Familie (TSC) 

 
NAPERNYİKUPA 2010. 06. 06.  

A36 5. Valami Cunami (TSC) (Szalai Zita, Tóth Éva, Dobo s Tamás) 
A36 6. Én (TSC) (Fehér János) 
A50 5. MVSC Ugrifüles (Varmuzsa Rezs ı, Solczi Ágnes) 
A60 4. MVSC Vazul (Edelényi Csaba, Bucsi Szabó László) 
A60 5. Szıke Tisza (TSC) (Vincze István, Kemény Mihály) 
B 6. Kotolics család (Kotolics Jánosné, Kotolics Já nos) 
C 1. 2 K (ÓzdiTE) 
C 2. Z-TEAM (KTE) 
C 8. Csıke család 

 
SZUPER KUPA 2010. 06. 12.  

A36 1. Valami Tisza (TSC) (Tóth Éva, Fehér János) 
 

EPLÉNY KUPA 2010. 07. 17–18.  
A36 1. Valami Tisza (TSC) (Fehér János, Tóth Éva) 
A36 5. Sajómenti Cunami (TSC) (Kaszás József, Dobos T amás)  
A60 3. Szıke Tisza (TSC) (Vincze István, Bánrévi Tamás) 

 
ELTÁJOLÓ KUPA 2010. 09. 04. (EGYÉNI)  

N 3. Bartók Adrienn (TSC) 
N 6. Tóth Éva (TSC) 
N 7. Lırinc Ildikó (TSC) 
N 8. Szalai Zita (TSC) 
F 5. Fehér János (TSC) 
F 23. Kemény Mihály (TSC) 
F 24. Lırincz Tibor (TSC) 
F 25. Dobos tamás (TSC) 
F 26. Bálint Tibor (TSC) 
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ELTÁJOLÓ KUPA 2010. 09. 05. (CSAPAT)  
A 5. Kispatak (SESE) (Valler Zoltán, Vinkler Zsolt) 

A36 4. Valami Tisza (TSC) (Tóth Éva, Bartók Adrien, Fe hér János) 
A36 8. Sajómenti Cunami (TSC) (Szalai Zita, Dobos Tam ás) 
A60 11. Szıke Tisza (TSC) (Vincze István, Bánrévi Tamás) 
B 10. Tiszai Vagányok(TSC) (Bálint Tibor, L ırincz Tibor) 
B 12. Mákvirág (TSC) (Kemény Mihály, L ırincz Ildikó) 

 
ELSANT KUPA 2010. 09. 18.  

A 5. Sárospatak (SESE) (Valler Zoltán, Valler Szabolcs, Les kó Dániel) 
A36 3. Valami Tisza (TSC) (Tóth Éva, L ırincz Ildikó, Bartók Adrienn) 
A36 5. Sajómenti Cunami (TSC) (KaszásJózsef, Kaszás B íborka) 
A60 4. Szıke Tisza (TSC) (Vincze István, Kemény Mihály) 

 
ELSANT KUPA 2010. 09. 19. (EGYÉNI)  

N 2. Tóth Éva (TSC) 
N 5. Bartók Adrienn (TSC) 
F 16. Kemény Mihály (TSC) 

 
ZEMPLÉN KUPA 2010. 09. 25.  

A 2. Kispatak (SESE) (Valler Zoltán, Valler Szabolcs, Vinkl er Zsolt) 
A36 3. Kotolics család (Kotolics Jánosné, Kotolics János) 
A36 5. Valami Tisza (TSC) (Lottika, L ırincz Ildikó, Fehér János) 
A50 6. MVSC Ugrifüles (Solczi Ágnes, Németh Gyuláné Zs uzsa) 
A60 6. MVSC Öregek (Csarnai Béláné, Lugosi Judit, Vár adi Zsófia) 
A60 7. Szıke Tisza (TSC) (Vincze István, Bánrévi Tamás) 
A70 2. MVSC Vazul (Bucsi Szabó László, Edelényi Csaba, B artók Julianna) 
B 4. SESE Beni (Kazsomérszki Zsolt, (Kazsomérszki Bened ek) 
B 10. CIKK-CAKK (ifj. Kotolics János, Kotolics Péte r) 
B 11. Csıke család (Cs ıke Pál, Csıke Pálné) 

 
HOLLÓS KUPA 2010. 09. 26. (EGYÉNI)  

N60 4. Csarnai Béláné (MVSC) 
F36 3. Kotolics János 
F50 10. Kovács Attila (ZSC) 

 
ZÖLDPONT TÚRAVERSENY 2010. 10. 02.  

A36 1. Valami Tisza (TSC) (Lottika, Bartók Adrien, L ırinc Ildikó, Fehér János) 
A60 4. Szıke Tisza (TSC) (Vincze István, L ırinc Tibor) 
A60 6. MVSC Öregek (Csarnai Béláné, Lugosi Judit) 

 

A verseny célja: Egy tájékozódási túraverseny 
modellezése kapcsán lehetıséget biztosítani az or-
szág természetjárói és természetet kedvelıi részére 
olyan versenyen való részvételre, ahol tájékozódási 
és túravezetési ismereteiket próbára tehetik és fej-
leszthetik. (Azaz nem az elméleti feladatokat he-
lyezzük el ıtérbe – például szerkesztési feladat 
nem is lesz–, hanem túlnyomó részben 
tájékozódási feladatok lesznek vizuális eszközök 
segítségével.) 
 

A verseny meghatározása: Nyílt, egyfordulós, 
nappali, felsıfokú (A), középfokú (B) és emeltalapfokú (eC), szintidıs virtuális természetjáró tájékozódási 
verseny. 
A verseny rendezıje: Gémes Természetjáró Egyesület közhasznú szervezet 
A verseny helye: Bárhol, de internet hozzáférés szükséges. 
A verseny ideje: 2010. november 20. (szombat) 
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XII. Zemplén Kupa Tájékozódási Túraverseny 2010. szeptember 25. 

Rudabányácska 
 
Szép, kellemes ıszi napsütésben került megrendezésre az idei versenyünk. A versenyt megelızı egy hetes 

száraz idı jelentısen javított a kijelölt pálya terepviszonyain, amely mind a versenyzık, mind pedig a 

szervezésben résztvevıknek is segítséget jelentett a rendezvény sikeres lebonyolításában. A verseny 

központját a rudabányácskai Vörös-Kı vendégház biztosította, ahol kellemes, kulturált körülmények várták 

az odaérkezı versenyzıket és hozzátartozóikat.  A rajt és cél ugyanitt volt, ahonnan szembe indítással 

oldottuk meg a különbözı kategóriák versenypályáit: A – A36 – A50 egy irányba, A60 – A70 és B pályák 

pedig velük szemben. 

Sajnos az elmúlt évben készült és az idén tavasszal helyesbített térkép néhány helyen – a téli tüzelı igény 

miatti erdıritkítás következtében – módosult. Például az erıs karakteres jelleghatárkövetést teljesen 

átalakította és így az utolsó napon is kiigazításokat kellett tenni. 

A pályák terepviszonyai – pályahossz, jelentıs szintemelkedések – fizikálisan igénybe vették a csapatokat – 

idıhibák –, azonban a sokrétő feladatok ellenére azok teljesítése, megoldása nem okozott gondot a 

versenyzık jelentıs részének. Az iránymérés, itiner, távolságmérés, szerkesztés vagy menetidıszámítás 

szinte hibátlanok voltak. 

Ezúttal a beérkezı versenyzı csapatok által jelzett problémák, hibák nem voltak olyan súlyúak, mely óvásra 

adott volna okot, azokat értékelés közben az ellenırzı bíróval egyeztetve sikerült megoldanunk.  

Ezek voltak: az ominózus kötelezı útvonal egyik pontja (jellegfa), és az A - A36-as pálya (18. ell. pont) 

vizesárok bója elhelyezése, amely végül is nem befolyásolta jelentısen a helyezéseket.   

A verseny statisztikai adatai : 

 A A36 A50 A60 A70 B 

csapat/bajnok 4/3 7/6 6/5 7/6 2/2 11 

pálya adat 
hossz/szint/ 

ell.pont 

8570 

565 
19 

8570 

565 
19 

 
7810 
475 
18 

6630 

355 
16 

6630 

355 
16 

 
6320 
335 
16 

 
Kihasználva Sátoraljaújhely Magashegyi lehe-

tıségeit rendezvényünkön lehetıséget biztosí-

tottunk azok felkeresésére. Túravezetıvel a 

meghirdetett  „Nordic Walking” gyaloglók tú-

ráztak a magashegyi kilátóhoz, kalandparkhoz, 

libegıhöz és bob-pályához. 

Reméljük, hogy a háziak által fızött babgulyás 

és mellé a „Zempléni tea” mindenkinek ízlett és 

jól érezte magát. 

Köszönjük még egyszer minden résztvevınek, 

hogy megtisztelték rendezvényünket ! 

A rendezık nevében: 

Jármi István  (rendezvényszervezı)  
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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 TANÖSVÉNYE-
KET JELÖLNEK. EZEK FORGALMAS HELYRİL INDULNAK ÉS FORGALMAS HELYRE ÉRKEZNEK. CÉLJUKAT AZ ÚTVONALTÓL 
KÉSZÜLT FÜZET TARTALMAZZA VAGY AZ ÚTVONAL MENTÉN TALÁLHATÓ TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁRÓL OLVASHATJUK EL. AZ 
EGYES ÁLLOMÁSHELYEKEN LEÍRJÁK A TUDNIVALÓKAT. A FÜZET AZ INDULÁSI, VAGY AZ ÉRKEZÉSI PONT KÖRNYÉKÉN 
SZEREZHETİ BE. JELENLEG A MEGYÉBEN 36 TANÖSVÉNY TALÁLHATÓ. TESSÉK VÉGIGJÁRNI! 

 

Varbói erdei tanösvény 
 
A tanösvény a Bükk 
északi lábánál, a BNP 
területén található, a 
Varbó községhez tarto-
zó erdıben, Mahóca és 
Andó-kút erdei kisvasút 
állomások között alakí-
tották ki. A tanösvényen 
15 állomás van. Hossza 
2,7 km, szabadon láto-
gatható.  
Szállása közelben: Fó-
nagysági Oktató Köz-
pont, Varbó 48/345—827 
 
 
 

 

Javaslat a túra megtételére: A túra idıtartama körülbelül 3 

órát vesz igénybe. A tanösvény a Miskolc környéki tanösvényektıl abban tér 
el, hogy erdımérnökök tervezték, így az erdei életközösség bemutatása 
jobban kötıdik az erdıgazdálkodáshoz, az erdész hivatásához.  
 

Állomások a tanösvényen: 
1. állomás: Mahóca   

Indulási pont; az elhelyezett ismertetıtáblán a tanösvény térképe és általá-
nos leírása megtalálható. A tanösvény a Bükk hegység északi lábánál található a Bükki Nemzeti Park ter-
mészetvédelmi oltalom alatt álló területén, ahol az erdıkben az Észak-
Magyarországi Erdıgazdasági Részvénytársaság gazdálkodik. 

Az erdı fogalma: Az erdı fás és lágyszárú növények alkotta, többszintő 
növényi társulásokból álló életközösség, amelyben a növény- és 
állatvilág szoros kölcsönhatásban él egymással és környezetével.  

A természetvédelem fogalma: A tanösvény természetvédelmi oltalom 
alatt álló területen vezet. A természetvédelem alatt a kiemelkedı jelen-
tıségő természeti értékek védelmét, megırzését és fenntartását értjük. 

Érdemes megfigyelni az éppen virágzó lágyszárú növényeket is utunk során. Jellemzı lágyszárú növények: 
ragadós galaj, fehér árvacsalán, közönséges bojtorján, pásztortáska, gyermekláncfő, piros árvacsalán, nagy 
csalán, veronika, vérehulló fecskefő, mezei sóska, nagy útifő. 
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2. állomás: A Bükk hegység geológiájának bemutatása   
A Bükk hegység kb. 2 millió éve kezdett kiemelkedni egykori, 
mélyebb helyzetébıl a jelenlegi tengerszintfeletti magassá-
gába. Ez a kiemelkedés még ma is tart, néhány mm/10 év 
sebességgel. Legfeltőnıbb kızete a mészkı, amelynek fehér 
felszíne sok helyen elıbukkan az erdı zöldje közt. A mészkı 
valódi színe zömmel szürke, felszíne a természet erıinek 
hatására válik fehérré. Az eredeti kızetszín minden kızetnél a 
frissen eltört kızetdarabok törési felületén látható. A legtöbb 
bükki mészkı kora kb. 300–350 millió év, azaz ennyi idıvel 
korábban kezdett lerakódni a tengerek fenekén puha mész-
iszap formájában. Található még a Bükk hegységben számos 
egyéb kızet, pl. mélységi magmatikus és felszínre kiömlı vulkáni kızetek. A legtöbb kızet a képzıdése óta 
eltelt sok millió év alatt számos földtörténeti eseményt vészelt át, amelyek mindegyike kisebb-nagyobb 
változást hozott létre rajtuk, ilyenek pl. törések, elmozdulások, egyes részek egymásra tolódása, vízszin-
tesbıl függılegesbe fordulás, sıt teljes átfordulás stb. Az egykori földtörténeti változások eredményeit és 
egyes, ma is felismerhetı jegyeit figyelhetjük meg ezen az állomáson. Jellemzı lágyszárú növények: méhfő, 
kapotnyak, podagrafő, olocsány, csillaghúr, erdei pajzsika, hölgypáfrány. 
3. állomás: Fafaj ismertetés  
Az állomáshelyen a Bükk hegységre legjellemzıbb fafajok megtalálhatók. 
1.) Bükk: Legjellemzıbb állományalkotó fafaj, a túra során még sok helyen találkozhatnak vele. 
Megfigyelhetık csemetekortól egész öreg, mintegy 120 éves korig. Középszürke, sima kérgő fa, levelei 
elliptikusak, ép szélőek. 
2.) Madárcseresznye: Erdei gyümölcsfa. Világosszürke vízszintesen felváló kérgő fa, levele üde zöld, 
fogazott tojásdad. Lédús termését minden erdei vad szívesen fogyasztja. 
3.) Gyertyán: Elegy fafaj. Sötétszürke bordázott kérgő fa, levelei hasonlítanak a bükkére, elliptikusak, 
főrészes szélőek. 
4.) Magas kıris: Kérge világosszürke, repedezett. Levele páratlanul szárnyalt, általában 11 levélkébıl álló 
összetett levelek. 
5.) Korai juhar: Elegy fafaj. Kérge szürkés, kissé repedezett. Levele üde zöld, ötkaréjú. 
6.) Kocsánytalan tölgy: A második legnagyobb részarányt képviselı fafaj a Bükk hegységben. Kérge 
szürkés-barna, repedezett, levele sötétzöld karéjos. Makkja kocsány nélkül ül a hajtásokon. Jellemzı 
lágyszárú növények: kisvirágú nebáncsvirág, mezei sóska, ösztörös veronika, nagy csalán, ragadós galaj, 
gyapjas boglárka, tavaszi keresztfő, baracklevelő harangvirág. 
4. állomás: Vadgazdálkodás   
Az erdıben élı állatok közül vannak úgynevezett vadászható fajok. Az 
erdıgazdálkodáshoz a vadgazdálkodás is szorosan hozzátartozik. 
Bükk hegységben élı vadászható emlıs állatfajok: szarvas, ız, 

vaddisznó, muflon, 
róka, nyúl. 
A védett állatfajok 
semmilyen körül-
mények között sem 
vadászhatók: vad-
macska, nyest, me-
nyét, borz, hiúz. 
A vadat a gondos 
vadgazda télen ete-
ti, ezzel is enyhítve 
megpróbáltatásait, biztosítja az ivóhelyeket, sót juttat ki 
az erdıbe. A vadgazdálkodás eszközei láthatók a be-
mutatóhelyen: etetı, sózó, dagonya, magasles. 
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5. állomás: Erd ıgazdálkodás  
Megújuló természeti kincsünk a fa, amelyre az embernek élete folyamán mindig szüksége van. Az erdı 
egyrészt hozzájárul a megszokott és nélkülözhetetlen természetes környezetünk megırzéséhez, másrészt 
az erdıvel való gazdálkodás célja az emberek számára nélkülözhetetlen faanyag elıállítása is. Az 
erdıgazdálkodás a csemete elültetését, a fiatal erdı nevelésén keresztül az idıs faállomány levágását és 
faanyagok hasznosítását jelenti. Ha körbenéznek, láthatják a gazdálkodás folyamatát a fiatal erdıktıl az 
idıs állományokig. A gazdálkodáshoz, annak szervezéséhez szükség van arra, hogy az erdıben közlekedni 
tudjanak a gépek, jármővek. Most értünk el egy ilyen ún. erdıfeltáró utat. A fákra festett jelek pedig a nagy 
erdıterület részekre bontását és annak természetben való megjelölését szolgálják; ezek az ún. erdırészlet 
határjelek. Jellemzı lágyszárú növények: nehézszagú 
gólyaorr, kányazsombor, erdei turbolya. 
6. állomás: A fák kora   
Mi különbözteti meg a fákat a többi növénytıl? A 
hosszú élet és a magasra törı törzs. A fa élete túl-
halad egy emberöltın. A mai öreg erdıket nagy-
apáink hagyták ránk, a mai erdész az általa nevelt er-
dıt az unokáinkra hagyja örökül. A magasra törı törzs 
nemcsak hosszirányban növekszik minden évben, 
vastagszik is. Mint győrők rakódnak évrıl-évre egy-
másra a farétegek, valóban évgyőrőket képezve. A fa 
élettörténete igen jól kiolvasható az évgyőrőkbıl: ha 
jó körülmények voltak, vastagabb az évgyőrő, ha 
sérülés érte a fát, látszik a szerkezetén. Nézzék meg 
a tuskókat is és próbálják megszámolni az 
évgyőrőket! A festett számmal ellátott oszlop szintén 
erdıgazdálkodási jel, az ún. határdomb, ami a 
gazdálkodó egységek elválasztását és a terepen 
történı tájékozódást segíti. Jellemzı lágyszárú nö-
vény: gombernyı. 
7. állomás: Az erd ı kora és térfoglalása   
Az erdei faállomány korát a benne élı faegyedek kora 
határozza meg. Itt látható jó példa fiatal és idıs 
állományra. Merre, meddig terjed az erdı? Az erdı 
általában mindenütt megél, ahol esı esik, süt a nap és nyáron legalább 10 °C fölé emel kedik a hımérséklet. 
Hogy hol, milyen erdık nınek, azt az elızıekben felsorolt éghajlati tényezık összetétele határozza meg. Így 
különböztethetjük meg pl. lomberdıt, - ami több napfényt, kevesebb nedvességet és nagyobb hımérsékletet 
kíván - a fenyıerdıtıl. Az éghajlati körülmények nagyon kis változása is lehetıséget ad más-más 
összetételő erdı nevelésére. Erre példa, hogy az északi völgyhatást kihasználva fenyıerdıt tud nevelni az 
ember, az egyébként lombos fajoknak kedvezı élettérben. A fenyı kora hozzávetılegesen megállapítható 
ágörveinek megszámlálásával is. Jellemzı lágyszárú növények: hagymás fogasír, bükk sás, fürtös sala-
monpecsét, vérehulló fecskefő, falgyom. 

8. állomás: Id ıs bükkös erd ı 
Utunkat folytatva belépünk egy 120 éves idıs bükkös állo-
mányba. Tiszteletünket kifejezve nagysága elıtt, mintha 
templomba lépnénk oly érzés fogja el a fogékony embert. 
Kérem figyeljenek, hallgassák az erdıt. Az erdészek 
munkájuk során figyelemmel kísérik az erdı életét; mivel az 
túlnıhet egy emberöltın a megfigyelések folytatása ér-
dekében szükségesek a pontos leírások. Ezen célt szolgálja 
a fák törzsén látható számozás is. Jellemzı lágyszárú nö-
vények: borzas repkény, kúszó boglárka, gumós nadálytı, 
erdei kutyatej, ligeti zsálya, csomós ebír. 
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9. állomás: A csapadék útja az erd ıben   
Víz és levegı nélkül nincs élet a Földön. A zöld növényzet 
elnyeli a napsugarat és energiaforrásként használja saját 
élete mőködtetéséhez, közben pedig oxigént termel, ami 
minden élılény éltetı eleme. A napenergia készítéséhez 
víz is kell, amit a fa a nagy területet felölelı gyökerével a 
talajból vesz fel és hatalmas lombfelületén keresztül 
párologtatja el. Vajon az erdı pazarolja-e a drága vizet 
nagy lombozatának bı párologtatásával? A vizsgálatok 
szerint az erdı egész mőködése a víz visszaforgatására 
és fokozatos leadására épül. Az erdı talaj beissza a 
csapadékot és a vizet szőrve, tisztítva, apránként adja 
tovább a forrásoknak, patakoknak. A Bükk hegység 
vízháztartása speciális, az erdıborítás hatását messze felülmúlva érvényesülnek a mészkı hegységekre 
jellemzı karsztjelenségek. 
A csapadék a kızetbe szivárog, víznyelıkön keresztül a felszín alá, a mészkıbe levı barlangrendszerekbe 
jut. Ott hosszabb ideig tárolódik. Késleltetett és kiegyenlített ütemben kerül a karsztlábaknál levı forrásokon 
keresztül újra a felszínre. Ilyen karsztforrás az itt látható Barátság-forrás is - ami csapadékos idıjárás esetés 
bıviző, szárazságban csak szivárog - de utunk során még jellemzıbbekkel is fogunk találkozni. 
Jellemzı lágyszárú növények: enyves zsálya, hölgymál, lecsüngı sás, piros árvacsalán. 
Újabb fafajjal ismerkedhetnek meg: a hegyi juharral. Kérge sokáig sima, idısebb korban szabálytalan 
kéregcserepek válnak le róla, levelei ötkaréjúak. 

10. állomás: Az erd ı szerepe az ember életében (Andó-kút)   
Az elızıekben megismert fatermesztésen és védelmen kívül az 
erdınek közjóléti szerepe is van. Segítséget nyújt a városok 
lakóinak a regenerálódásban, a felüdülésben. Ezt a célt 
szolgálja az elénk táruló kirándulóhely is, amit azzal a céllal 
alakítottak ki az erdészek, hogy megfelelı körülményeket 
biztosítsanak és egyúttal ellenırizhetıvé tegyék a 
kirándulóforgalmat az erdı és természetvédelem érdekében. 
A tanösvény feléig értünk, itt meg lehet pihenni rövid idıre. 
Figyeljék meg, hogy a forrásból kijövı víz és a mesterségesen 
kialakított tó élıhelyet biztosít a vízhez kötıdı élılények 

számára: szitakötık, szúnyogok, békák, pókok, csigák, gıték. Jellemzı lágyszárú növény: martilapu. 
11. állomás: Az erd ık folytonossága   
Megfigyelhetık a területen a különbözı korú erdık; a tarvágás 
után mesterségesen erdısített fiatalos és a természetes módon 
újuló idıs állomány is. Az idıs korú fák élıhelyet biztosítanak a 
madarak, pl. fekete és fehérhátú harkály számára. Az odvas 
fákban töltik a nyarat a denevérek és barlangokban, üregekben 
telelnek át, téli álmot aludva. Jellemzı lágyszárú növények: 
sárga árvacsalán, kerek levelő repkény, salátaboglárka, kardos 
madár-sisak, nagy útifő. Megfigyelhetı, hogy a fiatal és öreg 
erdıkben más-más lágyszárú növények élnek. 
12. állomás: Tájkép   
Érdemes megállni itt a szép kilátás miatt. A lefutó völgy mentén 
látszanak Varbó község házai és a falu határában kialakított tó 
is. Az erdınek nem csak a faanyagnyerés és üdülés miatt van 
szerepe az emberek életében, hanem a közeli falvak lakosai 
munkalehetıségeket is találnak benne. Faszenet és meszet 
égetnek, gyógynövényeket, erdei gyümölcsöket szednek, a fakitermelésben és az erdık nevelésében 
tevékenykednek 
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13. állomás: Vízmosás   
A karsztforrásokból elıtörı vizet a völgyek vezetik le. Nagyon szép 
példa erre az itt lévı ún. szurdokvölgy. A mészkıhegység lábánál 
már mély agyagos a talaj, a forrásokból táplálkozó vízfolyások, de 
fıként a heves nyári esık után lefutó felszíni víz mély árkot mos a 
puha talajban. A völgyben csak idıszakosan folyik víz, erıs romboló 
hatást fejt ki a talajra, különösen ott, ahol nem borítja azt erdı. 
Jellemzı lágyszárú növények: pénzlevelő lizike, lila ökörfarkkóró, 
tyúkhúr, borsóképő lednek. 
 
14. állomás: 
Természetes vizes 
élıhely és 
pihen ıhely   
A Dobrica-forrás jel-
legzetes völgyfıi 
karsztforrás, általá-
ban mindig folyik a 

víz még a legszárazabb idıben is. Itt az ember nem 
avatkozott a vízfolyás útjába, természetes vízi élıhely alakult 
ki a ledılt fák, legurult kövek között. İrizzük meg ezt a ter-
mészetes élıhelyet, csak a gyaloghídon közlekedjenek! 
Megfigyelhetik a víz koptató hatását – a vízfolyásban talál-
ható kövek legömbölyítettek. A már említett – vízhez kötıdı 
életmódot folytató – állatok mellett szalamandra és vízicic-
kány, gyepi béka és barna varangy is elıfordulhat itt. A for-
rás vize is táplálja a 12. állomásról látható varbói tavat. 

 
15. állomás: Énekes madarak világa   
Az eddig jellemzıen látott bükkösökkel ellentétben, itt a dombtetın 
száraz termıhelyő tölgyerdı található gazdag, változatos fajú gyep- és 
cserjeszinttel. Ez a gazdag aljnövényzet azért alakulhatott ki, mert a 
tölgy lombkoronája jobban átengedi az éltetı napsugarat, míg a zárt 
bükkös talaján még nyáron is hővös félhomály van, ahol az alj-
növényzet nem él meg. A tölgyerdık jó élıhelyet biztosítanak az éne-
kes madaraknak; a változatos növényfajok és a rajtuk lévı rovarok gaz-
dag táplálékforrás a számukra. A türelmesek és csendesek több ma-
dárfajt is megfigyelhetnek, de hallani biztosan fogják ıket. Sajnos meg-
figyelhetı a fák pusztulása is, amit a szárazság és a káros környezeti 
hatások okoznak. 

    

    

    

 
Tartalmas idıtöltést kívánnak a tanösvény kialakításában és mőködtetésében közremőködık: 

Miskolci Erdõfelügyelıség 
Észak-Magyarországi Erdıgazdasági Rt. 

B-A-Z megyei Ifjúsági Egészségmegırzı Alapítvány 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 

 
A képeket Czina Tivadar készítette. 
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TÚRAMOZGALOM:  TERMÉSZETBARÁT SZERVEZETEK ÁLTAL KIÍRT, NEM MEGHAT ÁROZOTT NAPON (NAPO KON) RENDEZETT, 

HANEM ÖNTEVÉKENYEN, FOLYAMATOSAN TELJESÍTHET İ HOSSZABB-RÖVIDEBB TÚRÁK. LEGT ÖBBSZÖR ÚTVONALHOZ 

KÖTÖTTEK, VAGY ÉRINTİPONTOKAT TARTALMAZNAK.  

A JELVÉNYSZERZİ TÚRÁK ESETÉN AZ IGAZOLÓFÜZETBE VAGY A TÚRAJELENTÉS RE A MEGADOTT ÉRINTÉSI PONTO-

KON BÉLYEGEZTETNI KELL!  

Bükki barlangok  

A Bükk hegységben tett kirándulásaink 
különleges, izgalmas látnivalói a barlan-
gok. Több százat találhatunk belılük 
szerte a Bükk mészkıvonulatainak turis-
taútjai mentén. Ugyan ki ne gondolt volna 
még arra, hogy milyen jó lenne ezeket 
jobban megismerni, esetleg belülrıl is 
felfedezni? 

Ezekhez szeretnénk segítséget nyújtani 
e jelvényszerzı túramozgalom kereté-
ben. 

A barlangokat a mészkövekben a víz 
munkája hozza létre. Néhányukat a 
mélyrıl feltörı langyos vagy meleg vizek 
oldottak ki, de túlnyomó többségüket a 
csapadékvíz munkája hozza létre. 

Hazánk hegységeiben több ezer barlang 
található. Magyarországon a Bükk hegy-
ség büszkélkedhet a legtöbb barlanggal, 
mintegy 1000 ismert, és még ki tudja 
hány eddig ismeretlen barlangja vár még 
felfedezésre. 

A bükki tudományos barlangkutatás Her-
man Ottó kezdeményezésére a Földtani 
Intézet megbízásából Kadić Ottokár 
kezdte meg. 1906-ban kezdett ásatásai 
tömegesen hozták felszínre az ıskori 
emberek pattintott kıeszközeit. 1939-ben 
találta az elsı ısembermaradványokat a 
Suba-lyukban Dancza János. 

A barlangok felkeresése közben szeret-
nénk, hogy természetjáró társaink jobban 
megismerhessék és megszeressék a 
Bükk csodálatos tájait, barlangjait. Az 
ajánlott túrák útvonalait úgy állítottuk 
össze, hogy a barlangok felkeresésén kívül, a hegység értékeit is megismerje a mozgalom teljesítıje. 

Kérünk mindenkit, hogy túráik közben vigyázzanak mind az erdı, mind a barlangok tisztaságára. Köveket, 
egyéb tárgyakat ne dobáljanak a barlangokba, mert ezzel balesetet okozhatnak az éppen lent tartózkodó 
barlangászoknak. Egyedül senki ne másszon a barlangokba, mert könnyen súlyos balesetet szenvedhet! Ha 
valaki mindenképpen szeretné mégis jobban megismerni ezeket, keressen fel egy barlangász egyesületet és 
kérjen szakszerő vezetést! A kiadvány hátuljában találhatnak bemutatkozó anyagot egy ilyen csoportról. 
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A Bükki-barlangok Jelvényszerz ı Túramozgalom kiírása  

A túramozgalom célja, hogy a Bükk hegység barlangjainak felkeresése közben túrázó társaink megismerjék 
a tájegység szépségeit, értékeit. 

A túramozgalomba mindenki bekapcsolódhat, aki a nevezési díj ellenében kapott sorszámozott 
igazolófüzettel rendelkezik. 

Az igazolófüzetet a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületétıl (3531 Miskolc, Vászonfehérítı u. 64. 3/2), és 
a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetségtıl (3527 Miskolc, Selyemrét út 1. ügyelet: kedd 16:00–19:00) 
lehet igényelni. 

A barlangok felkeresését – az igazolófüzet megfelelı sorában – a felkeresés idıpontjának és a barlangok 
közelében elhelyezett azonosítókódnak a beírásával kell igazolni. A kód a barlangok környezetében, a fákon 
elhelyezett fehér alapon barna „omega” jelzés, melynek két szárán egy bető és egy szám található. A 
kódokat a barlang bejárati nyílásától jól látható helyen helyeztük el. 

Az értékeléshez az igazolófüzet középsı lapjait a BFTE címére kell elküldeni. A teljesítés elfogadása esetén 
az emléklapot és plakettet postán, utánvétellel elküldjük. 

Az értékeléssel illetve a túramozgalommal kapcsolatos további kérdéseket, 
észrevételeket Boronkai József várja a 06-30 / 412-04-39-es telefonszámon. 

A barlangok felkeresésének sikeres teljesítését emléklappal és 
emlékplakettel ismerjük el. 

A barlangok felkeresésnek sorrendje, határideje nincs elıírva. A barlangok 
bejárása egyénileg és csoportosan is történhet, gyalog vagy kerékpárral 

sportszerő. Igény esetén csoportok mellé túravezetıt biztosítunk. 

Kérünk mindenkit, hogy a kihelyezett kódokat ne rongálják, az esetleges hiányról az 
igazolófüzet e célra létesített oldalán értesítsenek minket! 

Szeretnénk, ha a mozgalomhoz minél többen csatlakoznának! Reméljük, hogy a barlangok felkeresése nem 
fárasztó túrák sora, hanem élményekben gazdag, a Bükk szebbnél-szebb túraútvonalait érintı emlékezetes 
kirándulások maradnának. Valamennyi természetjáró társunknak szép idıt, jó erıt, egészséget kívánunk a 
„Bükki barlangok” jelvényszerzı túramozgalom teljesítéséhez. 

Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete 

A barlangok listája:  

1. Anna-barlang  
2. Balla-barlang  
3. Balla-völgyi-víznyelıbarlang  
4. Bolhási-víznyelıbarlang  
5. Büdös-pest  
6. Cserepes-kıi-sziklaodú  
7. Csipkés-kúti-víznyelıbarlang  
8. Csókási-barlang  
9. Diabáz-barlang  
10. Felsı-forrási-barlang  
11. Félelmek-barlangja  
12. Füzér-kıi-átjáróbarlang  
13. Herman Ottó-barlang  
14. Imó-kıi-forrásbarlang  
15. Istállós-kıi-barlang  
16. Jávor-kúti-víznyelıbarlang  
17. Kecske-lyuk 
18. Király-kúti-sziklaüreg  

19. Kırös-bérci-barlang  
20. Létrási Vizes-barlang  
21. M.-Tapolcai tavasbarlang  
22. Pénz-pataki-víznyelıbarlang  
23. Odvas-kıi-sziklaüreg  
24. Ördög-kút  
25. Sajt-barlang  
26. Sebes-vízi Keleti forrásbarlang  
27. Suba-lyuk  
28. Szalajka-forrásbarlang  
29. Szeleta-barlang  
30. Szent István-barlang  
31. Szepesi-barlang  
32. Szikla-forrásbarlang  
33. Tuskós-barlang  
34. Udvar-kıi-barlang  
35. Útmenti-víznyelıbarlang  
36. Vidróczky-barlang  
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A csodaszarvas 

A csodaszarvas egy a hun–magyar mondakörben és a magyar népi hagyományokban is ismert mítikus állat. 
A magyar kutatók keleti és nyugati párhuzamokra egyaránt utalnak a szerteágazó motívumcsaládnál. 
Feltételezhetı, hogy a honfoglaló magyarok magukkal hozták a keleti típusú csodaszarvas mondát, mely 
késıbb a keresztény Eustachius és Hubertus mondakörrel keveredett. A csodaszarvas sok eurázsiai népnél 
és egyes észak-amerikai indián törzseknél is igen régóta a csillagos ég jelképe. 
 

A hun–magyar  mondakörben  
Kézai Simon Gesta Hungarorumában 
maradt fent az a monda, mely szerint 
a Hunor és Magor nevő testvérpárt -
akiktıl a monda szerint a hunok és a 
magyarok származnak - új, letelepe-
désre alkalmas területre vezette a 
szarvas: 
„S MINTHOGY HUNOR ÉS MOGOR 
ELSİ SZÜLÖTTEK VALÁNAK, ATYJOK-
TÓL MEGVÁLVA KÖLÖN SÁTRAKBA 
SZÁLLNAK VALA. TÖRTÉNT PEDIG, 
HOGY A MINT EGYSZER VADÁSZNI 
KIMENTEK, A PUSZTÁN EGY SZARVAS 
ÜNİRE BUKKANÁNAK, MELLYET, A 
MINT ELİTTÖK FUTOTT, A MEOTIS 
INGOVÁNYAIBA KERGETÉNEK. S MI-
DİN AZ OTT SZEMÖK ELİL TÖKÉ-
LETESEN ELTŐNT, SOKÁIG KERESÉK, 
DE SEMMI MÓDON NEM TALÁLHATTÁK. 
VÉGRE IS AZ EMLÍTETT INGOVÁNYO-
KAT BEJÁRVÁN, AZON FÖLDET BA-
ROMTARTÁSRA ALKALMASNAK SZEM-
LÉLTÉK.” 

 
 

Középkori mondákban  
Szarvas szerepelt mint vezérállat Anonymusnak Bars vezérrıl 
és Bars vára alapításáról szóló fejezetében is: 
„KÖZÖS ELHATÁROZÁSSAL EVÉGRE BÖNGÉR FIA BORSOT 
KÜLDÖTTÉK KI VITÉZEIVEL. MIKOR A GARAM FOLYÓ MELLETT 
LOVAGOLTAK, EGY SZARVAS FUTÁSNAK EREDT ELİTTÜK, ÉS 
NEKIVÁGOTT A HEGYTETİKNEK. BORS NAGY SEBESEN ŐZİBE 
FOGTA, ÉS A HEGYORMON LENYILAZTA. MAJD MIDİN AZOKAT 
A HEGYEKET OTT KÖRÖS-KÖRÜL SZEMÜGYRE VETTE, AZ A 
GONDOLATA TÁMADT, HOGY VÁRAT ÉPÍT OTT. AZONNAL 
ÖSSZE IS GYŐJTÖTT SOK-SOK VÁRNÉPET, ÉS EGY MAGASABB 
HEGY ORMÁN IGEN ERİS VÁRAT EMELT; EGYSZERSMIND A 
MAGA TULAJDON NEVÉT RUHÁZTA RÁ, ÚGYHOGY BORS 
VÁRÁNAK HÍVJÁK.” 

A magyar (és a lengyel) középkori krónikákban többször is-
métlıdı motívum, hogy a csodaszarvas mutatja meg, hol kell 
templomot, kolostort építeni: Szent Gellértnek szarvas mutatja 
meg a bakonybéli monostor helyét, a váci egyház ala-
pításmondájában szarvas mutatja meg Szent Lászlónak, hogy 
hová építse a székesegyházat, a lengyel krónikások szerint 
szarvas mutatja meg a magyar Szent Imrének, hová építsenek 
a lengyelek kolostort. 
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Néphagyományban  
A regös énekekben szereplı csodaszarvas 
mindig hím állat, csodafiúszarvasnak is ne-
vezik. Vas megyében Bucsun, a század-
fordulón feljegyzett változat szerint ezer 
szarva van, szarva hegyén ezer égı gyertya, 
két veséjén két arany kereszt; a Dozmaton 
feljegyzett változat szerint homlokán van a 
fölkelı fényes nap, oldalán a szép hold, jobb 
veséjén az égi csillagok. Más dunántúli 
változatok szerint ezer ága-boga van, rajta 
ezer misegyertya, „gyújtatlan gyulladék, ol-
tatlan aludék”. A csodaszarvas kis kerek pá-
zsiton legelészik, vagy fekete felhıben tőnik 
fel. 

A csillagászatban  
A monda szerint a Csoda-
szarvas homlokán van a 
hanalcsillag, vagyis a Vé-
nusz, szügyén a Hold, két 
szarva között pedig a Nap. 
Jankovics Marcell tanulmá-
nyai alapján a Csodaszar-
vast az égen a következı 
csillagképek alkotják: Ikrek 
(Gemini), Szekeres (Auri-
ga), Orion, Fiastyúk (Plia-
des), a Perseus éa Cassio-
peia.  

 

Modern  
kultúrában  
A csodaszarvas mon-
da egyik leghíresebb 
feldolgozása az Arany 
János-féle Rege a 
csodaszarvasról mely 
a Buda halála címő 
mővének 6. éneke. 
 

Forrás:  wikipedia.hu 

 
A MONDA SZERINT HUNOR ÉS MAGOR APJUK HALÁLA UTÁN VADÁSZNI INDULTAK HAZÁJUK 
FÖLDJÉN KÍVÜL SZÁZ LOVASSAL. A VADÁSZAT SORÁN EGY POMPÁS SZARVASON AKADT MEG A 
SZEMÜK. EZ A SZARVAS A CSODASZARVAS VOLT, MELYET ÜLDÖZİBE VETTEK, S EGÉSZ NAP 
HAJSZOLTÁK, DE LETERÍTENI NEM TUDTÁK. ÉJJELRE ELVESZTETTÉK A NYOMÁT, ÍGY A VA-
DÁSZOK TÁBORT ÜTÖTTEK.  
 
ÁM MÁSNAP REGGELRE A SZARVAS ÚJRA FELBUKKANT, MELYET EGY ÚJABB, EGÉSZ NAPRA 
SZÓLÓ HAJSZA SORÁN ISMÉT SIKERTELENÜL PRÓBÁLTAK ELEJTENI. MINDEZ TÖBB NAPON ÁT 
ISMÉTLİDÖTT, MELYNEK SORÁN A TESTVÉRPÁR A SZARVAS NYOMÁT KÖVETVE EGYRE 
MESSZEBB KERÜLT HAZÁJÁTÓL. EGY NAPON, MIKORRA A TESTVÉRPÁR VÉGLEG ELVESZTETTE 
HAZÁJA NYOMÁT, A SZARVAS SEM BUKKANT FEL TÖBBÉ.  
 
A VADÁSZOK, MIUTÁN LETÁBOROZTAK EGY KÖZELI ERDİBEN, EZEN AZ ÉJJELEN CSODÁS 
ZENESZÓT HALLOTTAK. EZT KÖVETVE JUTOTTAK EL EGY TISZTÁSRA, AHOL ERDEI TÜN-
DÉRLÁNYOK LEJTETTÉK TÁNCUKAT. A KÖZÉPEN TÁNCOLÓ KÉT LÁNY AZ ALÁNOK FEJE-
DELMÉNEK, DULNAK A LÁNYA VOLT. A LÁNYOK MEGRIADTAK A KÖZELEDİKTİL, ÁM A VADÁSZOK 
ÜLDÖZİBE VETTÉK, MAJD ELRABOLTÁK İKET.  
 
HUNOR ÉS MAGOR A KÉT HERCEGKISASSZONYT RABOLTA EL ÉS VETTE NİÜL, MÍG TÁRSAI A 
TÖBBI SZÁZ LÁNYT. MIUTÁN SOKASODTAK, HUNOR LESZÁRMAZOTTAI LETTEK A HUNOK, MÍG 
MAGOR LESZÁRMAZOTTAI A MAGYAROK NÉPE. MIKOR EZEN A TERÜLETEN MÁR NEM VOLT ELÉG 
HELY SZÁMUKRA, ELHATÁROZTÁK, HOGY HUNOR ÉS NEMZETE, A HUNOK MENJENEK KELETRE, 
MAGOR ÉS NEMZETE, A MAGYAROK PEDIG NYUGATRA.  
 
A MONDA SZERINT EREDETILEG ISTEN KARDJÁT KELLETT 
VOLNA EGY VILÁGTALAN EMBERNEK HÉTSZER 
MEGFORGATNI, MAJD ELDOBNIA, ÉS AMERRE ESETT 
VOLNA, ARRA MENTEK VOLNA ÚJ HAZÁT KERESNI A 
HUNOK. ÁM EGY RETTENTİ FORGÓSZÉL FELKAPTA A 
KARDOT, ÉS VITTE NYUGAT FELÉ. MINDANNYIAN 
NEKIEREDTEK A VÉN MANDZUK KÉT FIÁVAL, ATTILÁVAL ÉS 
BUDÁVAL, MÍG VÉGÜL ELÉRTEK A DUNA ÉS A TISZA KÖZÉ. 
ITT MEGTALÁLTÁK A KARDOT, AMELYET ATTILA 
KÉZBEVETT ÉS HÁROMSZOR VÁGOTT VELE A NÉGY ÉGTÁJ 
FELÉ. ETTİL KEZDVE TÁRSÍTJÁK ATTILÁT ISTEN 
KARDJÁVAL. 
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A VIZEK FOHÁSZA 

VÁNDOR 

KI SZOMJADAT OLTOD FORRÁSOM VIZÉVEL 

VIGYÁZZ REÁM! 

ÉN HŐSÍTEM ARCODAT FORRÓ NYÁRI NAPSÜTÉSBEN, 

ÉN FRISSÍTEM FÁRADT TESTEDET VÁNDORÚTJAID UTÁN. 

CSOBOGÁSOM NYUGTATJA ZAKLATOTT LELKEDET, 

HABJAIM TÁNCA HŐSÍTI TEKINTETEDET. 

POROS GÚNYÁDAT TISZTÍTOM, JÓSZÁGOD EGÉSZSÉGÉT İRZÖM. 

ÁLTALAM SARJAD VETÉSED, 

OTT BÚVOM ÉDES GYÜMÖLCSEIDBEN. 

ERİMMEL HAJTOM MALMODAT, 

MEGTARTOM BÁRKÁDAT, SAJKÁDAT. 

A FÖLDRİL MENNYEKBE SZÁLLOK, S ONNAN KÜLDÖK ÁLDÓ, 

TERMÉKENY ESİT SZIKKADT KERTJEIDRE. 

VÁNDOR, KI ELMÉGY MELLETTEM, HALLGASD MEG KÉRÉSEM! 

VIGYÁZZ REÁM! 

 

Környezetünk védelme szükséges az emberiség túléléséhez és különösen igaz ez a víz esetében. Az 

édesvizek szennyezése nem csak az ott élı vízi ökoszisztémákat veszélyezteti, hanem azt is, hogy tiszta 

ivóvízhez jussunk. Ugyan Földünk 71%-át víz borítja, de ennek nagy része az óceánokban és tengerekben 

található sós víz, ami emberi fogyasztásra nem alkalmas. Az iható víz mennyisége csupán kevesebb mint 

3%. Édesvizeink egyetlen utánpótlása felszínrıl elpárolgó víz csapadék formájában történı kihullása a 

légkörbıl. A lehullott csapadék idıvel vagy az óceánokba jut, ahol sósvíz lesz, vagy a felszíni illetve felszín 

alatti édesvizeinket gyarapítja. Ennek legnagyobb része azonban a sarki jégtakaróban és gleccserekben 

található, így a teljes édesvízkészletnek csak kevesebb mint 1 %-a hasznosítható közvetlenül ivóvízként. 

Ennek térbeli eloszlása is elég egyenlıtlen, ráadásul a klímaváltozás miatt a hozzáférhetı édesvíz 

mennyisége tovább csökkenhet, az eloszlása pedig térben és idıben szeszélyesebbé válhat.  

Az édesvíz ugyan egy megújuló kincs, de a sok szennyezésnek köszönhetıen, az ember számára 

hozzáférhetı tiszta víz mennyisége folyamatosan csökken. A világ nagy részén nincs megfelelı vízellátás, 

ami a népesség növekedésével gazdasági és társadalmi feszültségekhez vezethet. 

Szennyezett világunk  

Az ember már hosszú ideje szennyezi a folyókat, ami régen nem okozott problémákat, mivel a kismértékő 

szennyezést a természet hatástalanította. A vizekbe jutott szennyezıanyagok különbözı fizikai-kémiai 

folyamatok által felhígulnak, esetleg kiülepednek, majd a mikroorganizmusok közvetlenül felhasználják, 

lebontják azokat. Ma a városok a mezıgazdaság és az ipar által közvetlenül és közvetve a vizekbe jutó 

szennyezés mértéke már meghaladja a vizek eme természetes öntisztuló képességét. 
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Az egyik ilyen vízszennyezés a háztartások által kibocsátott, úgynevezett kommunális szennyvíz, melyben 

megtalálható a mosásból, mosogatásból, tisztálkodásból és a WC-k öblítésébıl származó víz. Ez egyaránt 

tartalmaz szerves anyagokat és fertızı baktériumokat.  

 

Nagy szennyezık lehetnek a különbözı gyárak, üzemek is, mivel a termelés céljára felhasznált víz 

nagymértékben elszennyezıdhet mérgezı anyagokkal. A fıleg atomerımővek és ipari telepek mellet 

jelentkezı hıszennyezés során pedig megnövekszik a víz hımérséklete, aminek hatására csökken az oldott 

oxigén koncentrációja. Ez a kevésbé oxigénigényes fajoknak kedvez, ami az ökoszisztéma felborulását 

okozhatja. 

 

Komoly veszélyt jelentenek a szervetlen mikroszennyezık, például fémek vízbe kerülése. A higany és 

kadmium például már nagyon kis mennyiségben is toxikus, és feldúsul a táplálékláncban. A környezetbe 

kerülı olajszennyezés és a különbözı felületaktív anyagokat tartalmazó mosószerek a felszíni vizek 

felületén elterülve megakadályozhatják az oxigén beoldódását.  

 

A háztartások és a mezıgazdaság által kibocsátott növényi tápanyagokat tartalmazó szennyvíz hatására 

végbemenı eutrofizáció a tavakra jelent nagy veszélyt. Az eutrofizáció során a vízbe kerülı nitrogén és 

foszfor miatt túlszaporodnak egyes fotoszintetizáló élılények, mint például az algák, majd a bomlásukkor 

elfogy a vízben oldott oxigén, és a halak elpusztulnak. 

 

A mezıgazdaság másik fı szennyezése a kártevık ellen nagy mennyiségben kipermetezett 

növényvédıszerek felszíni és felszín alatti vizekbe szivárgása. Ezek a vegyszerek akár több évtizedig 

mérgezıek maradhatnak, és felhalmozódhatnak az élı szervezetekben, akár az emberben is. Még a 

légszennyezı anyagok is jelenthetnek veszélyt vizeinkre, mivel a kibocsátott nitrogén-oxid és kén-dioxid 

hatására a levegıbıl kihulló savas csapadék elpusztíthatja a vízben élı planktonokat és ezáltal a teljes vízi 

ökoszisztémát. 

A legfontosabb a megelızés 

 

Ahogy a szennyezéseknek is számtalan fajtája van, a szennyezıdések eltávolításának is több módja 

ismeretes. Az elsı a csatornázás és a szennyvizek tisztítása, melyet az olyan pontszerő kibocsátásoknál 

használunk, mint a kommunális és ipari szennyvizek. A szennyvíztisztítás során a befogadó szempontjából 

veszélyes anyagok bizonyos hányadát lebontjuk vagy átalakítjuk. Nagy oxigénigényő szennyezıdések, 

például olajfoltok esetén összegyőjthetjük a szennyezést, és a felület növelésével elısegítjük a biológiai 

lebontást. Egyes toxikus anyagok esetében már ez sem jelent megoldást, hiszen ezek általában elpusztítják 

a mikroorganizmusokat is, így azok nem tudják lebontani ıket. Ezért tiltottak be sok anyag, például néhány 

mosószer alapanyag használatát. Más anyagok, például a fémek vagy a hormontartalmú készítmények 

esetében az eltávolítás nagyon nehéz vagy kivitelezhetetlen. 

A tisztítás és tiltás sajnos nem elég hatékony, az ivóvízbázisok elszennyezıdésének megelızéséhez mind-

annyiunk felelıs közremőködésére van szükség. A legkevesebb vízszennyezést a fenntartható víz-

használattal és a vízfelhasználás hatékonyságának növelésével érhetjük el. De mit tehetünk mi egyenként, 

hogy vizeink sokáig megırizhessék természetes, tiszta állapotukat? A legfontosabb, hogy a háztartásban és 

a tisztálkodásnál csak annyi vizet használjunk, amennyi feltétlenül szükséges! Használjunk minél ke-

vesebbet a mosószerekbıl, illetve ha tehetjük, használjunk a környezetkímélıt! Ne öntsünk a lefolyókba 

veszélyes anyagokat, vegyszereket és használt olajat! Ne öntsük a lefolyóba lejárt gyógyszereinket sem, 

hanem vigyük vissza a gyógyszertárba! És ha a természetben járunk, soha ne dobjunk a vizekbe semmilyen 

hulladékot! 
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„Csipkebogyó-

tudomány” 

Az ısz is tartogat számunkra jobbnál-
jobb programokat a kiránduláson, tú-
rázáson kívül is, vagy inkább azon 
belül? Akár egy könnyed séta alkal-
mával is győjtögethetünk egy kis ter-
mészetes C-vitamin bombát, azaz 
csipkebogyót (és persze az ıszi-téli 
dekorációhoz szükséges lehullott le-
veleket, terméseket is ilyenkor szede-
gethetjük fel). 

Kezdjük egy kis tudománnyal, 

mi is az a csipkebogyó, és hol 

helyezkedik el a növényvilág 

változatos palettáján? 

A csipkebogyó a Rózsavirágúak rend-
jén (Rosales) belül a  Rózsafélék családjához 
(Rosaceae) tartozó vadrózsa (Rosa canina L.) asz-
magtermése. 

A Rózsavirágúak rendjébe rendkívül változatos 
felépítéső növények tartoznak, de leggyakoribb 
jellemzıjük a körkörös felépítéső virág, általában 5 
csésze- és 5 sziromlevéllel. A porzók száma rend-
szerint 5 vagy annak a többszöröse. A Rózsavirá-
gúak rendjébe 19 növénycsalád tartozik, ezek 
egyike a rózsaféléké, megközelítıleg 3000 fajjal. 

A rózsafélék majdnem az egész Földön elterjed-
tek, de a mérsékelt égövet részesítik elınyben. 
Legnagyobb fajgazdagsággal az Északi féltekén 
képviseltetik magukat. A rózsafélék népes család-
ján belül egyaránt találunk fákat, cserjéket és rit-
kábban főnemő növényeket. A cserjés rózsafélék 
jellemzıje a különbözı védıberendezések, mint 
mai fıszereplınk esetében is a tüskék (jelen eset-
ben igenis van rózsa tövis nélkül, mert rózsáink 
tüskével rendelkeznek!). A pompás, gyakran illatos 
virágokból áltermés alakul ki: a virágvacok palack-
tól a korsó alakúig változhat. Ez az érés 
elırehaladtával elhúsosodik, megszínesedik, és 
magába zárja az aszmagterméseket. Ez a csipke-
bogyó vagy „hecsedli”. 

A fajok nagyon változékonyak, könnyen kereszte-
zıdnek egymással, ami nagyon megnehezíti az 
elkülönítésüket. 

A rózsának régóta fontos szerepe van az ember 
életében, ez a mitológiában, a költészetben és a 
kultúrtörténetben egyaránt tükröz ıdik. 

A rózsa ısidı óta a virágok királynıje. Az egyipto-
miak a rózsát a halottak mellé temették, a perzsák 
híresek voltak a rózsatermesztésrıl, a görögöknél 
a rózsa a báj, a szerelem és az életöröm jelképe 
volt. A rómaiak számára a bátorságot és a köte-
lességteljesítést jelképezte, gyıztes harcosaikat a 
görögökhöz hasonlóan rózsakoszorúval ünnepel-
ték. 

A germánok a csipkebokrot a tőz – és ezzel kap-
csolatban a világvége – jelképének tekintették. A 
magányos rózsa a halál jelképe volt, amely jelen-
tıségét megırizte a középkorban is, amikor is 
egyben a lélek halhatatlanságának a jelképe lett. 

A Bibliában a csipkebokor Mózes elhivatottságát 
jelenti. A középkorban a lángoló, de el nem égı 
csipkebokrot Mária jelképének tekintették, aki Jé-
zus anyjává lett és mégis érintetlen maradt: a ke-
reszténység ezért Máriának ajánlotta a rózsát, mint 
a bátorság jelképét. Szent Domonkos pedig 1208-
ban bevezette az imába a rózsafüzért. A barokk 
mővészetben az égı csipkebokor a szeplıtelen 
fogantatás jelképe lett. 

A rózsa ma is az ünneplés virága. Áttekinthetetlen 
a szerepe a költészetben, de a képzımővészetek-
ben is minden lehetséges formában megtalálható. 

Népies neve: csipkerózsa, gyepőrózsa, vadró-
zsa, bicskefa, ebrózsa, termése: csipkebogyó, 
csipke, csitkenye, hecsedli. 

Elterjedése, külleme: A mérsékelt égövben és 
szubtrópusi területeken több mint 200 rózsafaj 
található. A vadrózsa hazánkban cserjés hegy- és 
domboldalakon, tölgyesekben, erdıvágásokon, 
erdıszéleken, csatornapartokon, kerítések mellett 
megtalálható az egész ország területén. Tömege-
sen fordul elı Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és 
Veszprém megyékben. A vadon termı és termesz-
tett rózsafajok begyőjtött terméseit a gyakorlatban 
egy faj 

A vadrózsacserje 1-3 m magas, tüskés ágai íve-
sek, szétterülık. Május-júniusban virágzanak. Vi-
rágai ötszirmúak és rózsaszín, halványpiros vagy 
fehér színőek. Termése szırös aszmag, amelyeket 
piros húsú vacok vesz körül, ez a csipkebogyó. A 
csipkebogyó tojás, körte, ovális vagy gömb alakú, 
húsos falú, kevés nedvő, éréskor kezdetben vilá-
gos, majd késıbb meggypiros színő, jellemzı sa-
vanykás íző. A csipkebokor tüskéirıl és ısszel 
beérı terméseirıl könnyen felismerhetı. 
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A csipkebogyó szervezetre gyakorolt ha-

tásai: 

Termését már a Krisztus elıtti idıkben 
gyógynövényként hasznosították. 

A C-vitaminon kívül számos olyan anyagot 
tartalmaz, amelyet az emberi szervezet kiválóan 
tud hasznosítani: pektin, flavonoidok, cukor, alma- 
és citromsav, cseranyag, és A-vitamin. A C-vitamin 
fokozza a szervezet ellenálló-képességét, a 
flavonoidok gyulladás gátló és antibiotikus 
immunerısítı vese- és hólyag bántalmakra, bél-
hurut és hörghurut esetén. Emésztést javító hatása 
közismert, a pektinek pedig segítik az emésztést. 
A csipkebogyók teája a C-vitamin-tartalom miatt 
immunerısítı és roboráló hatású, influenza-
járványok esetén megelızésre, valamint náthás és 
lázas megbetegedések, legyengült állapotok ki-
egészítı kezelésére való. 

Serkenti a mellékvesék és a máj mőködését is. A 
csipkebogyótea gyenge hashajtóként és vizelet-
hajtóként is ismert, ajánlott vesekı, vesehomok 
kezelésére is. Kevéssé ismert, hogy a csipke-
bogyók fızete külsıleg és belsıleg jól használható 
nehezen gyógyuló sebek, fertızések kezelésére. A 
csipkebogyóból készült por hatékonyan csökkenti 
az ízületi fájdalmakat. 

A magjából préselt olaj rengeteg retinolt és omega-
3 ill. omega-6 zsírsavakat tartalmaz, amelyet gyak-
ran használnak kozmetikumokban, gyógyítva ezzel 
az aknét, az ekcémát és a dermatitiszt. 

Végül, fontos tudni, hogy a csipkebogyó rengeteg 
vasat is tartalmaz, így menstruáció vagy terhesség 
idején érdemes fogyasztani, hogy a szervezet 
vastartalmát pótoljuk. 

Ezen felül a csipkebogyó készítmények jól 
használhatók erısítı, üdítı és élvezeti célokra is. 
Ízjavító hatása miatt gyógynövény-keverékekben, 
gyümölcsteákban széles körben alkalmazzák. 

Hasznos tanácsok a csipkebogyó győj-

téséhez: 

A csipkebogyók győjtésekor, ha szárítani akarjuk, 
csak a teljesen érett, piros színő, kemény húsú 
terméseket szedjük le, ugyanis ilyenkor 
legmagasabb a C-vitamin-tartalma. A dér csípte 
bogyók puhák és lekvár készítésére alkalmasak. 

A csipkebogyókat száríthatjuk egészben vagy 
kettévágjuk, a magjait kiszedjük és a külsı húsos 
részt szárítjuk meg. A begyőjtött bogyókat az ere-
deti C-vitamin-tartalom minél teljesebb megırzése 
végett célszerő kettéhasítani vagy felaprítani, és 
gyorsan megszárítani szellıs, tiszta, pormentes 
helyen, pl. padláson, vékony rétegbe kiterítve. A 
fagyasztással tartósított csipkebogyókat nem 
szabad fagypont feletti hımérsékleten tartani, 
hanem kiolvasztás után azonnal fel kell dolgozni. 

A csipkebogyó tartalmaz fajtól függıen 200-1700 
mg/100 g C-vitamint, 14 g/100 g cukrot, 3,5 g/100 
g pektint, 5 g/100 g alma- és citromsavat, 4 g/100 
g fehérjét, karotinoidokat, B1-, B2-, E-vitaminokat 
és ásványi anyagokat (pl. magnézium). 

Érdekességek: 

Egyes népek még likırt, bort és pálinkát is ké-
szítenek belıle, a svédek pedig levesnek fızik 
meg. 

A csipkebogyó tartalmazza a legtöbb C-vitamint az 
összes vad és kerti gyümölcs közül, sıt C-vitamin-
tartalma tízszer nagyobb a citroménál. 

Néhány recept ízelítıül: 

Csipkebogyólekvár 

Hozzávalók: csipkebogyó, ízlés szerint méz 

Elıkészítés: A megmosott csipkebogyónak ki-
szedjük a magját, majd annyi vízben, amennyi 
ellepi, puhára fızzük (kb. 30-45 perc). Ezt köve-
tıen az egész fızetet szitán vagy szöveten 
átpasszírozzuk és a masszába belekeverjük a 
mézet. Felforraljuk és kevergetés közben még 5 
percig fızzük, majd üvegekbe töltjük és 
légmentesen lezárjuk, majd 5 percre lefordítjuk az 
üveget fejjel lefelé. Ezután szárazon kidunsztoljuk. 
(Tipp: ilyentájt a piacon kapható csipkebogyóvelı, 
amellyel megspórolhatjuk az igen macerás csip-
kebogyó tisztítási mőveleteket. Természetesen „jó” 
áron, elvégre ez a legmacerásabb része az egész 
mőveletnek!!!) 

Csipkebogyó tea: 

Győjtsünk minél több friss, dércsípte termést és 
enyhén szárítsuk ki a magokat. A szárított termést 
áztassuk be szobahımérséklető vízbe egy 
éjszakára. Majd szőrjük le és ízlés szerint 
édesítsük mézzel vagy nádcukorral. Forrázni 
TILOS! 

Csipkebogyó likır: 

Hozzávalók: 1 liter összevagdalt nyers csipke-
bogyó, 3 liter 40 fokos pálinka (pl. tiszta vodka), 1 
kg cukor (én mindig a mézre szavazok!!!). 

Elkészítése: Az összevagdalt nyers csipkebogyót 
egy nagy befıttes üvegbe tesszük, hozzáadjuk a 
cukrot és a pálinkát, lekötjük, majd 3-4 héten át 
szobahımérsékleten érleljük. Ezután szőrıpapíron 
átszőrjük, üvegekbe tesszük és ledugaszoljuk. 

Készítette: Szilágyi Krisztina 

Fotó: Hegedős Ágnes 
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Tündérmesék 

 

A kis vadrózsa 
(Román mese) 

Réges-régen, abban az idıben, mikor még a farkasok egy akolban háltak a bárányokkal, s a juhászok egy asztalnál 
ettek a királyokkal, élt egy kis faluban egy igen-igen öreg ember. Volt az már száz esztendıs is, vagy talán még egy-
két esztendıvel több is. Együtt éltek, éldegéltek boldogan egy ısz anyókával, semmi sem hiányzott a boldogságukból, 
csak azon szomorkodtak, búslakodtak örökké, hogy Isten nem áldotta meg gyerekkel ıket. 

Odaültek minden áldott este a kemence padkájára, s folyton arról beszélgettek, hogyan babusgatnák, édesgetnék ık azt 
a gyereket, akit az Isten nekik szánna. Egy este, amint ismét ott ültek a tőz mellet, s éppen errıl beszélgettek, 
megszólal az öregember: 

– Hallgass csak rám, feleség! 

– No, mit akarsz? – kérdezte az asszony. 

– Én bizony csak azt, hogy mondasz, amit mondasz, én elmegyek világgá, s amíg egy kis gyereket nem találok, haza 
se jövök. Ha itt maradok, még békében meg se tudok halni, hogy a házam idegen kézre kerül; addig megyek, amíg 
térdig kopik a lábam, de vagy gyerekkel jövök vissza, vagy sohase látsz többet ebben az életben. 

Eleget marasztotta a felesége, de annak ugyan beszélhetett, összekötötte a batyuját, nagy sírással elbúcsúzott a 
feleségétıl, s elindult világgá. Ment, ment, hegyeken-völgyeken által, de semerre sem talált olyan gyereket, akit 
hazavihetett volna. 

Egyszer, sok vándorlás után, rengeteg erdıbe ért, amely olyan sötét volt, hogy ijedten állott meg; nem tudta vajon 
elinduljon-e benne, vagy inkább visszaforduljon. Eszébe jutott aztán, hogy hátha éppen ebben a rengetegben találná 
meg a kis gyereket, nagyot fohászkodott hát, s elindult. 

Na, gyerekek. Én azt szóval elé nem mondhatom, hogy mit kínlódott, bukdácsolt az a szegény ember addig, míg egy 
nagy barlang szájához nem ért. No, de ott várt rá még az igazi sötétség! Le is ült a barlangszáda elé, s gondolkozott, 
töprenkedett, hogy bemerészkedjék-e oda is. De bizony gondolta, ha eddig elkínlódott, itt meg nem áll; összeszedte 
bátorságát, s tapogatott befelé a sötét barlangba. Ment, ment egy darabon, de a sötétség s a csendesség mind nagyobb 
lett körülötte, olyan nagy, hogy nem mert többet elıremenni. Leült a földre nagy búsan, s mikor egy kicsit 
megbátorodott, megint tett egy-két lépést elıre, s hát istenem, egy szemernyi csepp világosság derengett keresztül a 
sötétségen. Megörült ennek erısen az öregember, meggyorsította lépteit, s nemsokára ott volt a világosságnál: hát ott 
ült egy hosszú, fehér szakállú remete, s olvasgat egy rengeteg nagy könyvben. 

A remete észre sem vette az öregembert, csak olvasott tovább nagy komolyan. Az öreg türelmesen várt egy darabig, 
aztán térdre borult a remete elıtt: 

– Jó reggelt, édes öregapám. 

De a remete meg sem moccant a köszönésre, tovább olvasott. Most már hangosabban köszönt az öreg, s akkor intett a 
remete neki, hogy jöjjön közelébb egy kicsit. 

– Hát téged mi hozott ide, fiam, ebbe a sötétségbe? Száz év telt már el mióta embert nem láttam, már azt hittem, soha 
egyet sem látok – mondotta a remete reszketı hangon. 

– Nagy bánat miatt bujdostam én el, édes öregapám. Öreg vagyok én is, meg a feleségem is, lehet, hogy nemsokára 
meghalunk, s az sincs, akire a házacskánkat hagyjuk. Nem adott az Isten gyereket nekünk, s most azért indultam 
vándorútra, hogy találjak egyet a nagyvilágban. 

A remete felvett a földrıl egy almát, s odaadta az öregembernek:  

– Egyet se búsulj, te szegény ember. Ennek az almának a felét edd meg te, a másik felét add a feleségednek, s majd 
meglátod, minden jó lesz. 

Az öreg megcsókolta alázatosan a remete lábát, úgy köszönte meg az almát, aztán fordult vissza ismét a barlangszáda 
felé. Nagy bajjal kijutott ismét az erdıbıl, s onnan gyönyörő szép virágos rétre ért. Erısen el volt fáradva, meg volt 
szomjazva, a sok járástól, nézett erre-arra, hogy valami forrást nem találna-e, de az bizony semerre se volt. Fogta hát 
az almát, s egykettıre megette, nemcsak a felét, hanem az egészet, mert eszébe se jutott nagy fáradságában az öreg a 
remete tanácsa. Hát amint megette, lehanyatlott a pázsitra, s elaludt. 

Mikor felébredt és körültekintett, egy különös kis bugyrot látott maga elıtt, vadrózsák hevertek százával körülötte, s 
mintha valami egyre mozgolódott volna benne. Odamegy, felemeli a kis takarót, hát egy gyönyörő kétesztendıs 
leányka rugdalódzik a vadrózsák között. Hej, nagy volt az öregember öröme! Felkapta a földrıl a leánykát, szép 
gyöngéden a karjára fektette, s úgy indult vele boldogan hazafelé. De bezzeg sebesen rakta a lábát, nem úgy, mint 
amikor elindult, egykettıre hazaért, bevitte az udvarra a gyereket, letette egy üres vederbe, s szaladt be a házba: 
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– Hamar, hamar, feleség, hoztam egy kicsi leánykát neked arany ám a haja, égszínkék a szeme! 

Hej, szaladt is az öregasszony, hogyne szaladt volna, nézi a vederben a gyereket, de bizony ott nyoma se volt neki. Már 
azt hitte, hogy talán bolonddá tette az ura, de mikor az öregember meglátta az üres vedret, majd földbe gyökerezett a 
lába a rémülettıl, hogy ugyan hová is lehetett egy szempillantás alatt a gyerek. Keresték az udvaron mindenfelé, hogy 
ugyan nem bújt-e el valahova, de azt bizony sehol meg nem találták. 

– Hol lehet? – mondogatta kétségbeesetten az öregember. – Talán valami gonosz tündér vagy vadállat rabolta el 
szegénykét.  

Nézték mindenfelé, de semminek nyomára nem találtak. Ugyan hova is lett a kis Vadrózsa? Mikor az öregember 
bement a szobába, hogy kihívja a feleségét, a kislány boldogan kezdett rugdalózni az üres vederben, sikongatott 
nagyokat, hogy csak úgy zengett az udvar. Éppen az udvar felett kerengett egy óriás sasmadár, az meghallotta a gyerek 
sikongását, lecsapott, s egy pillanat múlva már felemelkedett a levegıbe, vitte karmai közt a kicsi Vadrózsát. 

Öt perc sem telt belé, már fent volt egy hatalmas fa tetején vele, s letette óriás fészkébe a kislányt. A kis sasok nagyon 
csodálkoztak a különös kis jószágon, s annyira megtetszett nekik hogy nem ették meg, hanem köré ültek, s bámulták. 

A sas fészke bent az erdı közepén volt, mellette csörgedezett egy patak , de bizony annak a vizébıl senki ember fia nem 
ihatott, mert mérges volt: egy nagy hétfejő sárkány lakott a partján, az mérgezte meg, hogy senki oda ne is merjen 
közelíteni. Nagy ellensége volt a sárkány a sasnak, fájt a foga örökké a kis sasfiókákra, de amíg az öreg sas otthon volt, 
nem mert hozzájuk még közelíteni se, mert a sas éppen olyan erıs volt, mint ı. De jaj volt a kis sasfiókáknak, ha nem 
volt otthon az apjuk! Akkor bezzeg csak arra lesett a sárkány, hogy valamelyik közel repüljön a földhöz, nem volt 
kegyelem annak, felfalta rettenetes torkával.  

Egy éjjel ismét elment az öreg sas, a fiatalok pedig ott ültek a kis Vadrózsával a fészekben, s tekintgettek szerteszét a 
nagyvilágban. Egyéb se kellett a sárkánynak, éhes volt szörnyő módon, s gondolta magában, ha ık nem jönnek le, majd 
felmegyek én, s csakugyan kezdett felfelé kúszni rettenetes testével. A sasfiókák egyszerre remegni kezdtek, mint a 
nyárfalevél, húzódtak össze a fészek hátuljába, de a két tüzes szem s a hosszú, lángoló nyelv folyton közeledett feléjük. 
Egyszerre benyúlt a nyelv a fészekbe, s éppen meg akarta kapni az egyik sasfiókát, mikor irtózatos ordítás hallatszott, a 
sárkány lehullott a fáról, mint egy darab fa, s holton terült el a földön. Akkor remegni kezdett a hatalmas fa, susogtak, 
zizegtek a levelek, pedig egy szellıcske se mozgatta ıket, a kis sasfiókák azt hitték, hogy most már igazán itt az utolsó 
órájuk. Csak a kis Vadrózsa nem félt, lefeküdt, s édesen elaludt.  

Jött nemsokára haza az öreg sas, hát látja a sárkányt a földön elterülve, s amint feltekint a fészekbe, látja, hogy valami 
hosszú sárga omlik le onnan keresztül a sőrő ágakon. Megnézi, hát a kis Vadrózsa haja. Hamar felreppent, s 
megkérdezte a fiait: 

– Ki ölte meg a sárkányt? 

De azok mind azt mondták, hogy ık nem ölték meg, s egyebet nem tudtak mondani, mint hogy ide fellopózkodott a 
sárkány, s mikor hozzájuk akart érni, hirtelen lezuhant a fáról.  

Csak a kis Vadrózsa nem szólt semmit, ı csak nézett szelíden az öreg sasra.  

– Gyerekek – szólalt meg az öreg sas ismét –, nem gondoljátok, hogy az akit ti nem ettetek meg egyszer az fizette 
vissza most a jóságotokat? 

A kis Vadrózsának ezentúl még sokkal jobb dolga volt, mint eddig, úgy tartották a sasok, mint egy kis királyleányt. A 
legpuhább zöld mohát hozták neki, hogy ágyat készítsen belıle magának; ha szép, illatos virágot pillantottak meg, 
rögtön lecsippentették, s vitték, hogy feldíszítse magát. Ha ennivalóért mentek, a kis Vadrózsának hozták a legfrissebb, 
legérettebb gyümölcsöt. 

Így telt, múlt az idı, s a kis Vadrózsából nagy leány lett, szép, mint a ragyogó nap. Nem kívánkozott sehová se a 
fészekbıl, ott üldögélt egész nap, mikor megunta, odaállt a fészek szélére, s kitekintett a messze hegyek felé. A kis 
madarak kedves éneke, a virágok illata s a pillangók bolondos tánca voltak a mulattatói, ı sohase tudta megunni ıket. 

Egyszer a király fia vadászatra ment, s alig lovagolt be az erdı sőrőjébe, egy szarvas pattant fel elıtte, de mielıtt még 
rálıhette volna nyilát, eltőnt a szeme elöl. Vágtatott a királyfi utána, s egyszerre ott találta magát a legnagyobb 
sőrőségben, óriás fák között, amelyek egy szemernyi napot sem engedtek át lombjaik között. Megállott hirtelen a 
királyfi belefújt a trombitájába, de semmi választ se kapott rá, még a kutyák ugatása se hallatszott, bármennyire is 
figyelte. 

Megállt, aztán ismét beljebb ment a rengetegben, hát egyszerre csak fénysugár világít le egy magas fa tetejérıl. 
Feltekint oda, s megpillantja a sasok fészkét, s a kis sasokat, amint ott nézdegélnek jobbra-balra. Feszíti a királyfi az 
íját, hogy lelıje valamelyiket, de egyszerre csak még egy élesebb fénysugár világított le, s az úgy elvakította, hogy 
elengedte az íját, s el kellett takarni a kezével a szemét, hogy meg ne vakuljon. Mikor megenyhült a fényesség, ismét 
feltekintett, s meglátta a kis Vadrózsát, aki ott könyökölt a fészek szélén, s gyönyörő arany haja hosszan lógott le a fán.  

– Mondd meg, szép leány, hogy juthatnék fel hozzád! – kiáltotta fel a királyfi Vadrózsának.  

De Vadrózsa, aki életében elıször látott embert, csak mosolygott, rázta a fejét, nem szólt semmit.  
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A királyfi látta, hogy hiába szólítja, megfordította a lovát keresztültörte magát a sőrőségen, s hazalovagolt. De nem volt 
ezentúl nyugta otthon. Folyton Vadrózsára gondolt, végre megint odalovagolt az erdıbe, de akárhogy kereste, kutatta a 
fát, nem tudta semmiképpen megtalálni.  

Nagy búsan lovagolt hazafelé, s olyan szomorú lett, hogy apja, anyja, azt sem tudták, hova legyenek érette az 
aggodalomtól. Megkérdezte aztán egyszer az öreg király a fiától: 

- Ugyan édes fiam, mi bántja a szívedet, hogy olyan vagy, mint a háromnapos esıs idı? 

A királyfi nem teketóriázott sokat, hanem megmondta az apjának ıszintén, hogy mióta azt az erdıbeli szép leányt látta, 
sem éjjele, sem nappala, örökké azon jár az esze. Erısen elszomorodott a király, hogy a fia egy fán lakó leányt tudott 
így megszeretni, próbálta is lebeszélni, de mikor látta, hogy egyre szomorkodik, kiadta a parancsot, hogy kutassák ki, 
bárhol legyen is, a kis Vadrózsát. Nagy jutalmat ígért a király annak, aki megtalálja. Bezzeg voltak elegen, akik 
vállalkoztak rá, de senki sem tudott a nyomára akadni. Haj, de mennyit nevettek a királyfin, hogy annyi gyönyörő leány 
közül egyet se tud választani, éppen az kell neki, aki isten tudja hol, egy fa tetején lakik! 

Hiába jártak minden erdıt keresztül-kasul, Vadrózsát senki se találta meg. Egyszer csak, amint éppen hazakészülıdnek 
a király belsı emberei, megállítja ıket egy rettenete csúf boszorka, akinek púp volt a hátán, s akkora orra volt, hogy 
majd a térdét verte. Megállott nagy kacagva az emberek elıtt, s így szólt: 

- Tudjátok meg, fiaim, hogy én ismerem egyedül azt a fát, ahol a királyfitok Vadrózsája lakik. 

- Nem mégy innen, vén boszorkány? - rivallt rá az egyik ember. - Azt hiszed, olyan könnyő minket bolonddá tenni?  

- Hát csak beszéljetek, amit akartok - gúnyolódott a boszorkány -, mégiscsak én tudom, hogy hol van az a leány! 

- Hát vezess el, ha tudod - mondták az emberek. 

- De bizony nem vezetlek én, fiaim, hanem inkább ti vigyetek engem a király udvarába, mert csak ott akarom 
megmondani, amit tudok.  

Mit tehettek volna egyebet az emberek, felültették a vén boszorkányt egy lóra, s elvitték a király elé.  

- Igaz, hogy te elı tudnád keríteni az erdıbıl azt a leányt? - kérdezte a király a vén boszorkánytól, mikor a trónja elé 
vezették. 

- Igen is - uram- királyom - és meg is tartom a szavamat felelte a boszorkány. 

- Hát hozd ide - parancsolta a király. 

- Adj elıször egy katlant meg egy háromlábú széket - mondotta a vén boszorkány. 

Hozták is azonnal; a vén banya a hóna alá fogta, s megindult elıre; kis távolságra követték a király vadászai, s utánuk 
lovagolt a királyfi. Micsoda lármát csinált a vénasszony, amint ment elıre a katlannal meg a széklábbal! Mintha ezer 
meg ezer manó szökdécselt volna mellette, olyan zakatolást csapott. Mikor az erdı szélére értek, a boszorkány intett az 
embereknek, hogy álljanak meg, s ı egyedül ment be az erdıbe. Nemsokára odatalált Vadrózsa fájához, ott megállott, 
szedett egypár gallyat, tüzet rakott, ráállította a széklábat, s annak tetejére a katlant. Persze, amint ráállította, s 
eleresztette, lepotyogott a katlan a tőzbe, s a boszorkány úgy tett, mintha nagyon bosszankodnék, s törné a fejét, hogy 
ugyan hogy is állíthatná meg erısen a katlant.  

Vadrózsa, aki a fészekbıl csendesen nézegette a bolondos öregasszonyt, elvesztette a türelmét, s lekiáltott neki: 

- Anyókám, erısítsd meg azt a katlant, mert a lyukon leesik! 

- De hát hová erısítsem, édes lányom? - ravaszkodott a banya. 

- Tégy a fa alá tüzet, s tedd egy ágra a katlant - kiáltott le Vadrózsa. 

- A boszorkány úgy is tett, megrakta a fa alatt a tüzet, de a katlant egy olyan vékony ágra akasztotta, hogy megint csak 
belésuppant a tőzbe.  

Vadrózsa is elvesztette a türelmét, s lekiáltott az asszonynak: 

- Várj csak, lemegyek én mindjárt, s majd segítek rajtad. S indult is lefelé, s egy pillanat alatt lekúszott a fán.  

- No, egyéb se kellett a vén boszorkánynak, hátára kapta Vadrózsát, s iramodott ki vele az erdıbıl. Egykettıre kint 
voltak, s odavezette a boszorkány a királyfihoz a leányt. Megölelte, megcsókolta a királyfi, rögtön aranyba-ezüstbe 
öltöztették, a hajába gyöngysort főztek, aztán bele ült a királyfival egy hatlovas hintóba, s úgy mentek a király 
udvarába. 

Három nap múlva megtartották a lakodalmat, s még ma is élnek, ha meg nem haltak. 
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