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Határok nélkül 

Napjainkban a határok nélküli Európában könnyedén utazhatunk, térhetünk át egy-egy rövidebb-hosszabb 
kiruccanásra szomszédjaink hegyvidékeire, legyen szó a Nagy-Milic Szlovák-Magyar Nemzetközi Turista Ta-
lálkozóról, az erdélyi EKE táborról, a Kárpátalján szervezett Verecke Teljesítménytúráról, vagy éppen az Év 
vidéke: a Szlovák-karszt, Aggteleki-karszt rendezvénysorozatról. Mindezek arról szólnak, hogy közösen pró-
báljunk meg kialakítani olyan programokat, melyek a csapatmunka révén javítják az egymás elıtt esetleg 
kevésbé ismert tájegységek felfedezését, az érintett települések, lakosságuk, történelmük megismerését. 
 
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség határon túli kapcsolatalakításának jeles bizonyítékai és ered-
ményei az elmúlt években például a nagyváradi Czárán Gyula szobor, melynek talapzatához nyújtott támo-
gatást szervezetünk; vagy a Czárán Gyula biharfüredi naplójának és kirándulásainak leírását tartalmazó ki-
advány megjelentetése. De említhetjük a „Hernád, ami összeköt” II. Rákóczi Ferenc Nemzetközi Kerékpáros 
Túramozgalmat is, mely a Kassai Városi Turista Klubbal közösen került kialakításra és Kassa-Ónod között 
keres fel Rákóczi emlékhelyeket. 
Szövetségünk a nemzetközi kapcsolatok kialakításáért és ápolásáért eddig is szívesen tett, így egyszerre 
volt öröm és megtiszteltetés számunkra, amikor az elmúlt hónapban Dr. Lange László a Miskolci Német Ki-
sebbségi Önkormányzat elnöke kéréssel keresett meg bennünket. 
 
Olyan egyedülálló rendezvény sikeres megvalósításához kérte Szövetségünk segítségét, melynek révén 
szervezetünket talán még szélesebb körben ismertethetjük meg. Tennünk csak azt kell, amihez leginkább 
értünk és szeretünk. Túravezetıi és kalauzai lehetünk 300-350 fı olyan természetet kedvelı érdeklıdınek, 
akik közül többen talán elıször járnak majd szőkebb pátriánkban. A felelısség természetesen nagy, hiszen 
jól kell tennünk dolgunkat, ha a jövıben is vendégeinkként szeretnénk üdvözölni a 2010. augusztus 26-29. 
között Magyarországon elsı alkalommal megrendezésre kerülı 43. Friedenswanderungra érkezı természet-
kedvelıket. A Miskolci Német Kisebbségi Önkormányzat által összeállított gazdag programajánlat részeként 
a pénteki és szombati napokra kínált rövidebb gyalogtúra keretében hívhatjuk fel magunkra a figyelmet. 
 
A két-három napban természetesen lehetetlen minden természeti szépséget megmutatni, de ha már azt el-
érjük, hogy az idelátogatók jól érezzék magukat, akkor talán legközelebb is szívesen jönnek hozzánk hosz-
szabb idıt itt töltve és akkor még inkább megcsillogtathatjuk azt a tudást, amivel bírunk akár a Bükk-
hegységet, akár a természetjárást illetıen. 

Összeállította: Bernáth Marietta 
 

Elıször Magyarországon! 
1968-ban a vasfüggönyön túl nyugatra, néhány 
jóakaratú elszánt ember elhatározta, hogy az 
európai enyhülési folyamatokért, a békéért, 
mindig más és más helyszínen egy évben egy-
szer egy hosszú hétvégét közösen töltenek el. 
Így volt ez 42 éven keresztül és várhatóan így 
is lesz a jövıben.  
1990 után Magyarország társadalmi és gazda-
sági átrendezıdésének idıszakában jutott tu-
domásunkra, hogy odaát is élnek az ellensé-
geskedés minden formáját elutasító, a termé-
szetet kedvelı és a kultúra iránt nyitott barátsá-
gos lények. 
A találkozót FRIEDENSWANDERUNG-nak, 
nevezték el. Békemenetnek. A közös hétvégék 
forgatókönyve az évtizedek alatt kialakult. 

    
Dr. Lange László és Zárdai István 
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Általában a fogadó településnek nem az építészeti és képzımővészeti szépségeit szokták megtekinteni, ha-
nem a hosszú gyalogtúrák során napközben az idıt kirándulással, beszélgetésekkel töltik, miközben gyö-
nyörködnek a természeti szépségekben. 
A házigazdáknak a rendezıknek, a vándorlások útvonalának megszervezésén túl minden este, a gasztro-
nómiai sajátosságok bemutatásán kívül, kulturális programokról is kell gondoskodni. 
Európa megosztottságának már régen vége. Sıt az országok nagy része tagja a közös uniónak. Azt gondol-
hatnánk, hogy ezzel megszőnt a Békemenet létrehívásakor kitőzött cél, az esemény így okafogyottá vált. 
Éppen az ellenkezıje tapasztalható. A résztvevık nagy kíváncsisággal várják az újabb és újabb helyszíne-
ket és az új meglepetéseket. A hosszú évek során kialakult határokon átívelı barátságok erısebbek köte-
léknek bizonyulnak. 
Ezt látszik igazolni az érdeklıdés hazánk, szőkebb környezetünk Miskolc iránt is. Több éve lobbyztunk an-
nak érdekében, hogy egyszer már végre Magyarországon is legyen Békemenet. A fordulat akkor következett 
be, amikor a városunk önkormányzata egy támogató szándéknyilatkozat formájában adott hangsúlyt annak, 
hogy 42 év után valóban szívesen látja a kb. 10-12 országból érkezı elızetes felmérések alapján közel 300 
fıt mint az esemény résztvevıit. 
A Miskolci Német Kisebbségi Önkormányzat és a vele együttmőködı civil szervezetek, melyek közül itt meg 
kell említeni a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetséget is, közös munkájukkal kívánják nem kis büszke-
séggel bemutatni a páratlan szépségő környezetünkön túl –öregbítve a magyaros vendégszeretetünkrıl ki-
alakult jó hírnevünket- páratlan gasztronómiai és felülmúlhatatlan kulturális értékeinket.   
Ezen túl a program megvalósításában valamennyi lokálpatriótának helye van, ezért szívesen fogadunk min-
den elképzelést, javaslatot, felajánlást. 
Levelezési címünk: 3525 Miskolc, Tizeshonvéd út 13. fsz. 3 email: de.minderheit@gmail.com 

Összeállította: Dr Lange László elnök 

 

V. Nagy-Milic Nemzetközi Szlovák-Magyar Turista Találkozó 
 
A szlovák-magyar egyeztetések már hetek 
óta folytak, míg felvirradt a nagy nap, április 
17, a megyei Szövetség egyik fontos ren-
dezvényének napja. A csapadékos napok 
miatt aggódva figyeltük az idıjárás elırejel-
zéseket. Mindenfelé áradások az esızések 
miatt. A reggel még hővös, szeles, de nap-
sütéses idıjárás késıbb csodálatos tavaszi 
idıvel ajándékozta meg a túrázókat. Végül 
a tervezett 2 db (34+45 fı) autóbusz meg-
telt, sıt egy harmadik 9 személyest is be 
kellett állítani a túrázók elszállítására. A 
hagyományoknak megfelelıen 7 órakor in-
dultunk Miskolcról a szokásos találkozási 
pontról. Az útvonal Hidasnémetin keresztül 
Hollóházára tartott. Itt találkoztunk a község 
polgármesterével, Koleszár Sándorral, aki csatla-
kozott hozzánk. A nagy túra innen indult a Bodó-
réten át a Nagy Milícre, Kerekesné Szőcs Katalin 
vezetésével. A kisseb túrát választó természetjá-
rókat Bodó-rétre vitte föl az autóbusz, ık innen 
gyalogoltak fel a csúcsra, vezetıjük Váradi Zsófia 
volt. A legidısebbek a buszokkal átmentek Szlo-
vákiába, Szaláncra. A kisebb távon túrázóknak 
idejük volt Bodó-réten az elıre megrendelt, nagyon 
finom, sztrapacska és lekváros derelye elfogyasz-

tásához is. Déli 12-kor találkozó a csúcson. Öröm 
volt látni a szlovák és magyar túrázók seregét, 
amint nemzeti színekkel a hátizsákokon, nemzeti 
zászlókkal a kezükben sereglettek a csúcs irányá-
ba. A kb. 200 fıre duzzadt szlovák és magyar tu-
risták nagy örömmel köszöntötték egymást, hiszen 
már van egy éve is, hogy nem találkoztak. A neve-
ket nem nagyon tudtuk, de arcról ismerısök vol-
tunk. A csúcson szlovák részrıl és magyar oldalról 
is rövid köszöntı üdvözölte a megjelenteket, majd  
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szlovák vezetéssel indultunk Szalánc irányába. A 
túra eleinte az országhatáron vezetett, majd 
Szalánchuta irányába kanyarodott. Az autóbuszok 
ide, Szalánchutára jöttek elibénk. Útközben a cso-
dálatos tavaszi napsütésben, csodálatos tájakban 
és panorámában gyönyörködve tőnt föl Szalánc 
várának sziklakúpja a vár romjaival megkoronázva. 
Szalánc polgármestere kultúrmősorral, köszöntı-

vel várta a túrázókat, egy tányér gulyással kínálta 
meg a megfáradt vándorokat. A település bejárá-
sára már nem jutott idı, de egy kedves idegenve-
zetı hölgy elmesélte a vár és a település történe-
tét. A csúcson magyar és szlovák részrıl kb. 200 
fı jelent meg, de Szaláncon már mintegy 300-ra 
növekedett a létszám a szlovák gyalogos és ke-
rékpáros turistákkal. 
Megköszönve szlovák barátaink rendezésbe fekte-
tett munkáját hazaindultunk Hidasnémetin át Mis-
kolcra. 

Az 5 éves évfordulóra tekintettel, fel-

idézzük a találkozó történetét. 

2005 évben már javában folytak tárgyalások a 
szlovák és magyar turisták vezetıi között a kap-
csolatok kiszélesítése, határon túli együttmőködé-
sek kialakítása érdekében. Magyar oldalról 
Rakaczky István, Kovács Lajos és Balkányi Fe-
renc vettek részt ezeken a megbeszéléseken. A 
Kassa melletti Lajoska menedékházban tartott tár-
gyalásokon derült ki, Peter Dombrovsky, Stefán 
Kuis, Eva Ducaiová elıterjesztésében, hogy szlo- 
vák barátaink, már a 27. Nagy-Milíc túrájukra ké-
szülnek. Innen jött az ötlet, hogy akkor nekünk is 
ott helyünk. A gondolatot tett követte, 2006. április 
16.-ára a megegyezett idıpontra mi is megszer-
veztük a Nagy-Milíc túrát. A nagytúra útvonala 
Váradi Zsófia vezetésével Hollóháza – Bodó-rét - 
Nagy-Milíc – Füzér volt, a kis túra Béres Lajos ve-
zetésével Bodó-rét – Nagy-Milíc – Füzér volt. Nem 

gondoltuk, hogy folytatása lesz. A második talál-
kozóra 2007-ben került sor. Hollóháza polgármes-
tere, Koleszár Sándor vetette fel, hogy nem lehet-
ne-e egy turista találkozót rendezni Hollóházán. 
Az ötlet kapóra jött, lehetıség nyílt a folytatásra. 
Az ugyancsak április közepére tervezett találkozó-
ra a Polgármester úr felajánlotta, hogy a találkozó 
résztvevıit egy gulyással megvendégeli. (nem 
gondolta, hogy 300-an leszünk) Így a második ta-
lálkozó már Hollóházán ért véget, a falu bejárásá-
val és a nevezetességek bemutatásával. A har-
madik találkozó végcélja ismét Hollóháza volt, saj-
nos a szakadó esı és erıs szél miatt ekkor az is-
kola tornatermébe szorultunk. Szlovák barátaink 
sem akartak lemaradni, a negyedik találkozót 
Eszkárosra szervezték a csúcs után. Kultúrmősor 
és az immár szokásos gulyás várt bennünket. 
Ennyi a Nagy-Milíc szlovák-magyar turista baráti 
találkozó rövid, de a jövıre nézve bíztató történe-
te. 
A folytatásban már most megegyeztünk szlovák 
barátainkkal, jövıre is április második szombatjára 
tervezzük a találkozó megszervezését, ha a hús-
véti ünnepek megengedik. Úgy tőnik szerencsés 
az idıpont választása is, az ébredı természet 
ilyenkor vonzza leginkább a természetjárókat egy 
kis kiruccanásra. Így hát találkozzunk 2011-ben is 
a Nagy-Milicen! 
 

Összeállította: Balkányi Ferenc 
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Pintér Vendel György 
 
A B.-A.-Z. Megyei Természet járó 
Szövetség vol t  fı t i tkárára emlékezünk,  
ak i 1994 február játó l t íz éven át te-
vékenykedett  ezen a poszton. Azokban a 
meghatározó években, amikor a 
szervezet  szövetséggé a lakulásának 
idıszakát ér tük meg és akkor ,  amikor a 
pályázat i  rendszerek kezdtek á l ta lánossá 
váln i .  Vendel,  mint  fı t i tkár és egyben a 
gazdasági ügyek fe le lıse,  mindkét 
fe ladatból k ivette a részét,  szorgalmával  
és szakér telmével  ke l lı  alapokra helyezte 
ezeket,  melyek a mai napig k ihatnak 
tevékenységünkre. Ugyanígy az ı  
tevékenysége a lat t  lé tesül tek  a szövetség 
kulcsosházai ,  közülük  a hol lóházi  Fehér  
Hol ló e lnevezését is  nek i köszönhet jük . 
Az 1935-ös d iósgyır i  születéső ,  
Közgazdasági Egyetemet végzet t  
túratársunk 1969-tı l  le t t  szervezet t  
természet járó. A Diósgyır i  Vasas TK, 
késıbb DTSK tagjaként jár ta a Bükk és a 
környezı  tur is tautakat .  
Természetszeretete és vezetı i  készsége 
eredményeként 1979-ben gyalogos bronz,  
majd 2002-ben ezüst je lvényes túravezetı i  
minısí tést  szerzet t .   
A Bükk nagy ismerı je vo lt ,  de emel let t  az 

ország más terü letein is  gyakran megfordult .  Már 1989-ben tel jesí tet te az OKT-t .  Ugyan-
így  rendszeresen megfordul t  kü lfö ldi  túraterepeken is.  Különösen Erdélyben. Az Erdély i  
Kárpát Egyesület e lsı  táborainak rendszeres résztvevı jeként ot t  bábáskodot t  a két or -
szág tur is ta kapcsolata inak felé lesztésén. 
A gyakor lat i  tur izmus mel let t  i rodalmi tevékenységet is  k i fe j tet t .  Társszerzı je vo lt  az 
1996-ban k iadott  Bükk tur is takalauznak,  majd a megje lentetet t  B.-A.-Z. megyei Megye-
könyvnek. 
Sokoldalú szakér telme és munkássága el ismeréseként 2000 szeptemberében a Termé-
szet járás Fej lesztéséért  Érdemérem ezüst fokozatával tüntet ték k i ,  majd 2003-ban a Me-
gye Kiváló Sportvezetı je  emlékplaket t  b ir tokosa lehetet t .  
Természetszeretetére és k i tar tására jel lemzı ,  hogy a nyugdí jba vonulását követıen is 
akt ívan túrázott ,  ekkor  az MVSC színeiben te l jes ítet te a Bükk forrásai és a Bükk szir t je i  
temat ikus je lvényszerzı  túrákat .  Az uto lsó években volt  munkahelye, a sajóbábonyi tu-
r is tabarátokkal jár ta a hegy i ösvényeket .  
A hosszú és tar talmas tur is tamúlt  emlékeként 1995-ben megkapta a 25 éves tagsági em-
léklapot.  Most let t  vo lna aktuál is  a 40 éves jubi leum is,  de ezt  már  nem érhette meg. 
 
Vendel  é letének 75. évében, 2010.  márc ius 26-án e lh unyt ,  de munkásságának ered-
ményein  keresztül ,  emléke továbbra is velünk van. 

Garadnay Sándor 

    6. 
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2010-ben is mőködik az Imó- és a Vöröskı-forrás 

 
"Mőködik az Imó!" - adják a hírt egymásnak évrıl évre a helybéliek és bükki természetjárók a tavaszi hóol-
vadás idején. A hír hallatán sokan kerekednek fel Miskolcról, Egerbıl és a többi környékbeli településrıl a 
ritka és csak korlátozott ideig látható természeti jelenség megfigyelésére. 
Így tettünk mi is, a DTSK és a Miskolci Helyiipar turistái Sütı Menyhért túravezetı vezetésével 2010. április 
18-án vasárnap. Korán, a Búza térrıl 6,15-kor induló Volán busszal indultunk, mellyel Répáshutáig utaztunk. 
Innen indult a gyalogtúra, egészen Felsıtárkányig. A túra hossza 22 km, a szintkülönbség pedig 520 méter 
volt. Utunk során megcsodáltuk az Imó-kıi idıszakos karsztforrást. A Bükk-fennsík délnyugati elıterében 
néhány forrás nem elsısorban vízhozamával, hanem különleges vízjárásával hívja fel magára a figyelmet. 
Az év nagyobb részében nem szállítanak vizet, teljesen szárazak. Tavasszal, a hóolvadást követıen azon-
ban furcsa morgás hallatszik a forrásszájakból, majd vastag sugárban megindul a víz. A mőködés idıtarta-
ma a csapadék mennyiségétıl és intenzitásától függ. Bı csapadékú években gyakran nyár elejéig mőköd-
nek. Hazánk idıszakos karsztforrásai közül a Lök-völgyben, 450 méter tengerszint feletti magasságban fa-
kadó Imó-kıi forrás vízhozama a legnagyobb, s így mőködése a leglátványosabb. Aktív szakaszában percen
ként 80 liter vizet hoz a felszínre, de mértek már 220 liter/perc értéket is. Az Imó-kıi forrás a középidı triász 
idıszakában, mintegy 220 millió 
évvel ezelıtt keletkezett, a 
répáshutai típusú mészkıbıl fel-
épülı Imó-kı sziklahomlokzatának 
tövében fakad. Az itt nyíló Imó-kıi 
forrásbarlang enyhén lejtı, a rend-
szeres vízszállításnak köszönhetı-
en nagyobbrészt törmelékmentes 
járatainak összhosszúsága 70 mé-
ter. Hazánkban az Imó-kıihez ha-
sonló idıszakos jellegő karsztforrá-
sok csak itt, a Bükk-fennsík déli 
elıterében fordulnak elı. Az Imó-
kıi forrástól nyugati irányban lévı 
Vöröskı-völgyben a hóolvadást kö-
vetıen mőködésbe lép a Vöröskı-
forrás. A Vöröskı-forrás vize mő-
ködése idején, a forrásszáj mester-
séges átalakításának köszönhetıen, szökıkútszerően tör a felszínre. 
 

Csodálatos látványban volt részünk a túra során. Ajánljuk mindenkinek, aki még nem 

látta. !              Lejegyezte: Kerekesné Szücs Katalin  

 

Széchenyi Emlékfa  
 
Április 8-án egy emlékfával lettünk gazdagabbak a Bükk-
ben. Miskolc-Bükkszentlászló határában, a Szederbokor pi-
henınél került sor a gróf Széchenyi István halálának 150. 
évfordulója alkalmából történı faültetésre, mely a Zöld 
Sportok Clubja kezdeményezéseként valósulhatott meg. 
Köszönet érte a természetjárók és az utókor 

nevében! 
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Esı után köpönyeg! 
 
2010. május 8-án a Diósgyıri Természetbarát Sport Klub immáron 26. alkalommal rendezte meg Bükk 50, 
25, 15 elnevezéső teljesítménytúráját. A verseny elıtti napokban lehullott sok csapadék elgondolkozásra 
késztetett bennünket, hogy egyáltalán útnak induljunk-e. Mivel régóta elhatároztuk már, hogy a meghirdetett 
távok közül a 25 km-es túrát szívesen teljesítenénk, így hamar meggyıztük egymást, hogy szombat reggel 
Garadnán a helyünk. A Garadna-völgyében, a Szabadidı parkhoz közelítve egy hamarosan kezdıdı favágó 
versenyre gyülekeztek az emberek, de eredeti úticélunkat szem elıtt tartva haladtunk tovább a DTSK pihe-
nıjéhez, ahol igaz kevesebb, de annál kedvesebb rendezı és éppen indulni készülı túratárs „nyüzsgése” 
fogadott. Szinte alig akadt, akit ne ismertünk volna. Néhány percnyi beszélgetés és a mindenki által jól is-
mert regisztráció után kezünkben a térképekkel 7:45-kor már indultunk is Ómassa felé. A reggeli borongós, 
párás idı egyre naposabbra váltott, így az ómassai buszvégállomás padjánál a hátizsák mélyére számőztük 
az esıkabátokat. Óvatosságból még a kamáslik is ott lapultak, így az útravalóul hozott 1-1 szendvicsünket 
egy jó darabig a kezünkben lóbáltuk. 
A Szövetség ómassai kulcsosházának elhagyása után végre bevehettük magunkat az erdıbe. Kellemes 
madárcsicsergés kíséretében szívtuk magunkba a friss erdei levegıt. Hosszú percekig úgy haladtunk, hogy 
észre sem vettük, hogy a sok esı ellenére könnyen, csúszkálás és sárdagasztás nélkül közelítünk a S+ jel-
zésen az elsı ellenırzı pont, a bánkúti síház felé. Nem véletlenül hívják Száraz-völgynek! No, azért be kell 
vallanom, hogy a felsıbb szakaszon helyenként kerülgettük a vízátfolyásokat, de száraz lábbal, tiszta ba-
kancsokkal, a tervezetthez képest lényegesen hamarabb küzdöttük le a 430 m-nyi szintet 6.9 km megtétele 
után. 
A síháztól a parkolóig vezetı megszokott kis emelkedın felkapaszkodtunk a Fehér Sas Panzióhoz és a K 
jelzésen közelítettünk következı úticélunk, a Keskeny-rét felé. A Mély-sár-völgyet elhagyva gyorsabb léptek-
kel haladtunk, bár a napsütéses idıben jó lett volna többet gyönyörködni a táj szépségében. A Keskeny-rét 
északi végéhez közeledve azért újfent megálltunk és visszanéztünk a Zsidó-rét irányába, mert ha már ott jár 
az ember, vétek lenne kihagyni. A néhány száz méterre lévı második ellenırzıpontig újabb 6 km-t tettünk 
meg 160 m-nyi szintemelkedés mellett. 
Az ellenırzıponton nemcsak a víz, de a spontán beszélgetés is üdítı volt. Innen egy rövid szakaszon utun-
kat szalagozás könnyítette, mert természetvédelmi okok miatt a Három-kı (Tar-kı) és környéke május 
25.-éig le van zárva. 
A Z� ösvényen haladva három futó is elhagyott bennünket. Déli irányban a már megszokott vonulatok sora-
koztak és a fák között könnyedén kivehetıek voltak az egri lakóépületek is. 
A mőútra érve élesen balra fordulva a Z jelet követtük tovább egészen a jávorkúti ellenırzı pontig. A nap 
kegyes volt hozzánk és továbbra is szépen sütött. Így jó hangulatban, fáradtságot nem is érezve jutottunk el 
Nagy-mezıre. Egyszerően csodálatos! Nemcsak mi gondoltuk így, de két arra tekerı bringás is, akik egy 
kanyar kiöblösödésében szendvicset majszolva gyönyörködtek a tájban. 
Az egri síházat elhagyva, attól úgy jó 1 km-nyire a Z jelzés helyenként nem a legjobb, de jó hír, hogy 2010. 
június végéig fel fogja újítani a Szövetség. A jávorkúti ellenırzı ponton is jutott idınk egy kis beszélgetésre, 
de onnan Sebesvízig egy kicsit rákapcsoltunk. Tartottunk attól, hogy a völgyben az esızés miatt esetleg ne-
hezebben haladunk majd, talán még a kamáslikra is szükség lehet. A leereszkedés bár egy kicsit kalandos 
volt, de kár lett volna kihagyni. A helyzet azért egyáltalán nem volt vészes, igazán még össze sem tudtuk 
koszolni magunkat. A célban aztán a rendezık jól megérdemelt emléklappal, kitőzıvel jutalmazták bátor tet-
tünket, hogy a vészjósló híradások ellenére nem riadtunk vissza a teljesítménytúrán való részvételtıl. Mi-

közben a kedves vendéglátók 
zsíros kenyerüket és teájukat 
kínálták, arra gondoltunk milyen 
jó, hogy eljöttünk, hisz nem volt 
szükség az esıkabátra. Viszont 
a távolmaradók sajnálhatják, 
hisz esı után köpönyeg! İk már 
csak 2011-ben tudnak legköze-
lebb részt venni a Diósgyıri 
Természetbarát Sport Klub 
XXVII. Bükk Teljesítménytúrá-
ján. 
Köszönjük a lehetıséget, a jó 
szervezést és vendéglátást! Jól 
éreztük magunkat! 

Fekete Tibor 
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Az 5. Vitézlın több mint 1000 résztvevı tette 

magát próbára 

A csapadékos idıjárásnak köszönhetıen a megáradt Bódva folyóról került pár nap-
ra a média középpontjába Szendrı, de 1 héttel a Bódva tetızése után már kirándu-
lók lepték el a Bódva völgyi kisvárost. 5. alkalommal győltek össze Szendrıben ápri-
lis utolsó hétvégéjén a természet és a kirándulás kedvelıi. Idén elıször 3 napos 
rendezvénysorozattal várták a Szendrıi Természetjárók a hozzájuk látogatókat, 
melynek nagy sikere is lett. 

A péntek délután érkezık este egy kulturális programokkal megfőszerezett esti bemelegítı túrán vehettek 
részt, melyen Szendrı nevezetességeit csodálhatták meg. Szombaton a szokásos gyalogos távok mellett, 
egy határon átnyúló kerékpáros távnak is nekivághattak a bátor Vitézek. A korábbi nagy esızések nyomai, 
és a máskor kis vízhozamú most naggyá duzzadt vízfolyások néhol kemény próbatétel elé állították a túrá-
zókat. Szinte mindenki gond nélkül „állta a sarat”, néhol pedig vizet. A túrázóknak a lelkesedését nem csüg-
gesztette el semmi, hiszen a kellemes tavaszi kiránduló idıben minden ellenırzı ponton kedves szervezık 
és apró meglepetések várták ıket. Szombaton délután a célban mindenkit kitőzı, és névvel és menetidejé-
vel ellátott oklevél várt, a zsíros kenyér hegyek és teás kancsók rengetegében. Tombolaszelvénnyel sok tú-
rázó értékes kiadványokkal és egyéb ajándékokkal gazdagodott. Szombat este zenés mulatságon vehettek 
részt a túrázók, ahol a szervezıkkel együtt értékelhették az 5. Vitézlıt. Vasárnapi napon kenuzási lehetıség 
nyílt az érdeklıdık számára a Rakacai tavon. A program érdekessége, hogy elıször próbálhatta ki a nagy-
közönség a Szendrıi Természetjárók nemrégiben beszerzett túra kenuit. Ez a program is emlékezetes ma-
radt a résztvevıknek, kinek a borulásokról, kinek pedig a csodálatos tavaszi idırıl. 
A több mint 1000 induló között számtalan évek óta visszatérı kedves ismerıs mellett, sok új kirándulót is kö-
szönthettek a Szendrı körüli dombok. Több kistérségbeli általános iskolából és megyei középiskolából évek 
óta hozzák a fiatalokat a lelkes pedagógusok, valamint 5 felsıoktatási intézmény hallgatói is részt vettek a 
túrán. Szinte valamennyi megyei természetjáró szervezet képviseltette magát a rendezvényen. Számos ki-
ránduló érkezett az alföldi területrıl, de még a Dunántúlról is. Idén is elmondható, hogy nem volt hazánkból 
olyan megye, melybıl ne érkeztek volna Szendrıbe Vitézkedni.  
Az MSTSZ bajnokság és az IVV túrmozgalom állomása volt idén is a Vitézlı. Idei évben elıször szlovák 
partnerszervezet közös szervezésében indult el a kerékpáros táv. 
A 3 nap alatt 97 kg kenyér, 600 liter ásványvíz, 400 liter tea, 500 péksütemény, 140 kg almát fogyasztott el 
többek között, a szervezıkkel együtt számított, több mint 1100 résztvevı.  Mindezt a rengeteg élelmet és az 
egyes ellenırzı pontokon osztott apró ajándékokat támogatóink, együttmőködı partnereink – többek között 
a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség - segítségével tudtuk biztosítani a kirándulóknak.  
A rendezvény nem jöhetett volna létre, ha nincs a közel 100 fıs lelkes szervezıi gárda, akik több hónapon 
keresztül készültek a Vitézlıre. Több jelzést felújított a 
szendrıi csapat a környéken, mely remélhetıleg a 
késıbbiekben is szolgálja majd a környékre látogató 
turistákat. A rendezık elhitették magukkal és 
másokkal is, minden nehézség ellenére jó verseny 
lesz. Még a verseny elıtti napon, pénteken is 
gızerıvel folyt az átkelı helyek kialakítása a túra 
útvonalán lévı két duzzadt patakon, hogy a távok 
vonalvezetése a lehetı legkevésbé változzon. 
Gratulálnak a szervezık minden egyes résztvevınek, 
akik a rendezvény elıtti viszontagságos idıjárás elle-
nére is teljesítették a vitézi próbatételt. Remélik, leg-
késıbb egy év múlva ismét visszalátogatnak 
Szendrıbe az idei túrázók új túratársaikkal együtt. 

 

 9. 



 
 

Északi TÉszaki TÉszaki TÉszaki Tájájájájaaaakon/kon/kon/kon/TTTTeljesítménytúrákeljesítménytúrákeljesítménytúrákeljesítménytúrák    
 

Vitézlı teljesítménytúra 2010 eredmény táblázat 
 

Férfi  1. 2. 13. befutó 

15A Hoffman Ádám Szalóczy Gyula Trencsényi Dániel 

15B Ivanics Bálint Szarka Gergely Deli Vince 

25 Mihály Krisztián Kis András Szőcs József 

25 Kenus Tugyi Levente Sebestyén Zsolt Vörös Dávid 

35 Dani János Nemes Péter Kuty László 

50 Ivanics Bálint Krajnyák Tibor  

80 kerékpár Bányai László Kiss László Fejjel János 

Legid ısebb  Koncz Antal   

Nıi 1. 2. 13. befutó 

15A Dr. Veczkó Judit Molnár  Anett  

15B Oláh Beáta Lukács Adél  

25 Leviczkiné Dobi Mária Bernáth Marietta  

25 Kenus Salamon Emese Szalai Gabriella  

35 Szanyi Ágnes Tóth Edit  

50 Kovács Magdolna Kollár Magdolna Kollár Magdolna 

80 kerékpár Kapott Andrea Poczai Zsuzsanna  

Legid ısebb Oherovszkyné V Olga   
 

Teljesítménytúra programajánlatok 
 
Ajánljuk figyelmébe minden kedves olvasónknak a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szö-

vetség tagszervezeteinek június végéig elkövetkezendı teljesítménytúráit. 

 

2010. május 24-én  hétfın, Cserépfa-
lun  a Zöld Sportok Clubja. 
BÜKKALJA GYÖNGYSZEMEI  elneve-
zéső tájékozódási teljesítménytúrá-
ján  várja a túrázókat  
25 km-es távon, 300 m szintkülönbség-
gel kerül megrendezésre a „Régió tájé-
kozódási teljesítménytúrázója” címért 
kiírt sorozat idei negyedik fordulója, 
melynek célja a Bükkalja települései 
természeti szépségeinek népszerősíté-
se. 
Rajt 8 és 10 óra között Cserépfalun, a 
Hór völgye Általános Iskolában (Kos-
suth u. 115.) 
 

2010. június 5-én  Bükkszent-
kereszten, a XI. RAVASZ RÓKA Éj-
szakai tájékozódási teljesítménytúrá-
ra várja az egyesület az érdeklıdıket.  
Nevezni a település Jókai u. 74. sz. 
alatti épületében lehet (labdarúgó pálya 
öltözı) este 20 órától. Majd 21 és 22 
óra között indulhatnak neki a 10, 14 és 
28 km-es távoknak a túrázók. Az elem-
lámpát senki ne felejtse otthon! További 
részletek a www.eszaktura.hu honla-
pon. 
 

2010. június 5-én  állhatnak rajthoz a 
tájékozódási versenyek kedvelıi a 
Tiszaújvárosi Sport Club Termé-
szetjáró Szakosztálya  által szerve-
zett VII. Hollós Kupán . A 
Bükkszentkereszt, Ifjúsági tábor rajt-
állomáson a következı távokon in-
dulhatnak a versenyzık: 
• Hollós Kupa „F” férfi és „N” 
nıi, valamint OETT „F” és „N” fel-
sıfokú kategóriákban egyéni ver-
senyzık részére. Légvonaltáv: 
7000 m; szint: 485 m 
• B kategória (középfokú): tájfutó 
térképen, kevés tájékozódási feladat-
tal nehezített versenypálya egyéni 
versenyzık és 2-4 fıs csapatok ré-
szére. Légvonaltáv: 5500 m, szint: 
420 m. 
• C” kategória (alapfokú): tájfutó 
térképen, útvonalleírással segített, 
bontott távú verseny (2-6 fıs csapa-
tok részére), az idımérı állomások 
között kötött menetidıvel, könnyő 
természetismereti kérdésekkel. Lég-
vonaltáv: 5,0 km, szint: 300 m. 
További információk a 
www.eszaktura.hu honlapon. 
 

A 2010. június 12.-én  megren-
dezésre kerülı, BÜKK-FENNSÍK 
50, 25 TELJESÍTMÉNYTÚRÁ-
RA várják sok szeretettel a Vas-
utas Természetjárók Bükki 
Egyesületének  tagjai a termé-
szetjárókat. Rajt Lillafüred, LÁÉV 
kisvasút állomás 
Az egyes távoknak megfelelı út-
vonalak és egyéb adatok: 
 
BÜKK-FENNSÍK 50 : Lillafüred- 
Vesszıs-völgy – Jávorkút – Bán-
kút – Bálvány – Tar-kı – Hereg-
rét – Tamás –kút – Pazsagi er-
dészház Katalin-völgy – 
Répáshuta – Hollóstetı – 
Bükkszentkereszt – Orosz-kút – 
Fehérkı - Lillafüred 
Táv: 47,8 km, Szintk.: 1477 m 
Szintidı: 12 óra, Rajt: 6-9 óra 
között. 
 
BÜKK-FENNSÍK 25 : Lillafüred - 
Jávorkút – Kecskeláb-rét- 
Sugaró – Rejtek – Hollóstetı – 
Bükkszentkereszt –- Lillafüred 
Táv: 25 km, Szintk.: 740 m Szint-
idı: 7 óra, Rajt: 7-9 óra között. 
 

 
MINDENKINEK KELLEMES KIKAPCSOLÓDÁST KÍVÁNUNK A VERS ENYEKEN! 
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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 turistánál 
is túristább !!!!!!! İ a túraversenyz ı 
 

 

A Borsodi csapatok eredményei 
 

BAKANCSOS ATOMKUPA 2010.03.07.  

A36 4. Valami Tisza (Tóth Éva, Bartók Andrea,Fehér Já nos) 

A36 11. Sajómenti Cunami (Kaszás József,Kaszás Bíbor ka) 

A50 3. Sárospatak 50 (Jármi István, Török Zoltán) 

A60 6. MVSC Öregek (Csarnai Béláné, Lugosi Judit) 

A60 11. Szıke Tisza (Vincze István, L ırincz Tibor) 
 
 

REZÉT KUPA 2010.04.10. 

A36 3. Valami Tisza (Tóth Éva, Bartók Andrea, Fehér J ános) 

A36 6. Sajómenti Cunami (Szalai Zita, Kaszás Bíborka)  

A50 6. Sárospatak 50 (Rák Miklós, Török Zoltán) 

A50 9. SESE 50 (Jármi István, Ulicny János) 

A60 5. Szıke Tisza (Vincze István, Bánrévi Tamás) 

A60 8. MVSC Öregek (Csarnai Béláné, Lugosi Judit) 

B 13. TSC Mákvirág (Dobos Tamás, L ırinc Tibor) 
 
 

VARSÁNYI KUPA 2010 04.24.  

A36 2.. Valami Tisza (Tóth Éva, Bartók Adrien, Fehér János) 

A36 7. Sajómenti Cunami (Szalai Zita, Lénárthné Vincze  Viktória) 

A50 3. Sárospatak 50 (Jármy István, Török Zoltán, Gr eskó József, Botos Daniella) 

A60 4. Szıke Tisza (Vincze István, Borbély József, Bánrévi Tam ás) 

A60 5. MVSC Öregek (Csarnai Béláné, Bartók Julianna) 

 
Mit is kell csinálni egy versenyen? 

A csapatok egyenként indulnak. A rajtban kapja meg mindenki a térképet, melyen 
a rajt, a versenypálya pontjai megszámozva és a cél be van jelölve. Ezen kívül 
mindenki megkapja a versenyzıkartont, amelyre igazolni kell az ellenırzıponto-
kon, és a menetutasítást, ami tartalmazza a versennyel kapcsolatos általános 
tudnivalókat, a pontok közötti menetidıt és a versenyfeladatokat. Az ellenırzı 
pontok helyei a térképen a berajzoláson kívül tőszúrással is jelezve vannak. A 
pontokon egy ún. bója van elhelyezve. Ez oldalain átlósan megosztott piros-fehér 
(narancs-fehér), háromoldalú hasáb alakú jelzés. A bójánál az ott lévı lyukasztó-
val kell a versenyzıkartonunkon - melyet az egész pályán végigviszünk, és a cél-
ban adunk le értékelésre - lyukasztani  annak igazolására, hogy valóban ott vol-
tunk. És már jöhet a következı pont, egészen a célig. A pálya során térképolva-
sási, terepazonosítási, útvonal-választási feladatokat kell folyamatosan megolda-
ni. Az egyes pontok között mindenki azt az utat választja, amelyik számára a 

legmegfelelıbb, amelyet a legjobbnak ítél. Fontos, hogy a haladásunk tempóját és a gondolkodást egyeztet-
ni tudjuk, hogy mindig pontosan követni tudjuk az eltervezett útvonalat. 
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Tájékozódás a Zöld Sportok Clubjával 
„Ha szereted a hazádat, járj is benne! Magyarország gyönyörő!” mottóval hívta a Zöld 
Sportok Clubja a tájékozódási teljesítménytúrák iránt érdeklıdı természetjárókat március 
20-án megrendezésre kerülı versenyére. A 30 és 15 km távokon indulni szándékozók a B.-
A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség ómassai kulcsosházánál történt rajt után vehették 
be magukat az erdıbe. A hosszabb távon indulóknak 5, míg a 15 km-es távot választóknak 
2 ellenırzı pontot kellett érinteniük. Ezek mindegyikénél a feltett kérdésekre méréssel, vagy 
számolással történı válaszadással lehetett pontosan megfelelni. 
A Szentlélektıl északnyugatra fekvı Kerek-hegyet, majd Csipkéskutat minden távon indu-

lónak érintenie kellett, míg a Vesszıs-völgy, Lencsés-forrás, Magos-kı pontok a hosszabb távon indulók ál-
lomásai voltak. A versenyen közel 50 fı vett részt. Többen Debrecenbıl, Miskolcról érkeztek, de mellettük 
Egerbıl, Hajdúszoboszlóról, Kazincbarcikáról, Tiszaújvárosból, Tiszacsegérıl, Bükkszenterzsébetrıl, 
Sajószentpéterrıl is jöttek a teljesíteni vágyók. A legjobb eredményt elérık póló díjazásban részesültek. 

 

Eredmények: 
Nıi Férfi 

Helyezés 
Név Menetidı Név Menetidı 

30 km- es táv gyalogos 

I. Juhászné Hangácsi Heléna 7:01 Kulcsár József 6:13 

II. Andók Lajosné 7:52 Nagy Lajos 7:00 

III. Takács Gabriella 7:53 Serbán Zsolt 7:43 

15 km- es táv gyalogos 

I. Kósáné Nagy Judit 4:08 Kósa László 4:09 

II. Szabó Lászlóné 4:32 Szabó László 4:30 

III. Bernáth Marietta 4:51 Szabó Tamás 4:31 

30 km-es táv kerékpáros 

I. Polonkai László 4:28   

 
Május 1-én tartotta következı, Agyerıs nagymenés névre elkeresztelt tájékozódási teljesítménytúráját 
az egyesület, melynek induló állomása ezúttal Hollóstetı volt. Bár az idıjárásra egyáltalán nem lehetett pa-
nasz, mégis jóval kevesebben vágtak neki a megszokott 15 és 30 km-es távnak, mint a március végi verse-
nyen. A Hollóstetıtıl keletre-délkeletre fekvı területeket járták be a résztvevık a távnak megfelelıen 3, illet-
ve 6 ellenırzı ponton történı igazolással. Többségében Miskolcról és Egerbıl érkezett teljesítménytúrázó 
állt rajthoz. Mellettük a Putnokról, Tiszaújvárosból rendszeresen résztvevı természetjárók is inkább a túrá-
zást választották a majálisi ünneplés helyett. Sıt 1 fı kerékpáros Szlovákiából érkezett csak azért, hogy tel-
jesíthessen. 
Mindenki nyert, aki elindult. Egyrészt azért, mert ezúttal sem a motort mozgatta, hanem testét, hogy még 
edzettebb legyen. Nyert, mert a majálisi sültkolbász kalóriájának felvétele helyett inkább a kalóriát égette és 
nyert, mert tárgyjutalom nélkül szinte senki sem tért haza. 

 

Eredmények:  
Nıi Férfi 

Helyezés 
Név Menetidı Név Menetidı 

30 km- es táv gyalogos 

I. Andók Lajosné 7:35 Nagy Lajos 4:50 

II. Takács Gabriella 7:35 Dr. Kassa Csaba 5:30 

III.   Dóró Lajos 7:35 

15 km- es táv gyalogos 

I. Moravcsik Tünde 2:45 Pethı Attila 1:50 

II. Bernáth Marietta 3:00 Rózsa Péter 2:35 

III. Tóth Judit 4:15 Soós Attila 2:45 

30 km-es táv kerékpáros 

I. Stubendek Ákos 4:35   
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Aggteleki-karszt 
 

Az Aggteleki-karszt Magyarország legészakibb kistája; a Gömör-Tornai karsztvidék magyarországi 

része. A „karszt” elnevezés arra utal, hogy a hegység területének legnagyobb részén többé-kevésbé 
karsztosodó kızetek (különbözı mészkıfajták) bukkannak a felszínre, és ezekben szembeötlıen kifejlıdtek 
a karszt felszíni és felszín alatti formaelemei. Utóbbiak közül a leglátványosabbak és nevezetesebbek a 
cseppkıbarlangok: ezek közül a legnagyobbakat az UNESCO Világörökség Bizottsága 1995. december 6-
án Berlinben a Világörökség részeivé nyilvánította. Hazánk élettelen természeti értékei közül egyedül ezek a 
barlangok kerültek fel a Világörökség listájára. 
Az egész hegység természetvédelmi terület; az Aggteleki Nemzeti Park része. 

 
 

Helyzete, határai 

Amint a bevezetıbıl is kiviláglik, a kistáj 
északi határa mesterséges: ez a ma-
gyar-szlovák országhatár. Keleti határa a 
Ménes-völgy alsó része, illetve a Bódva 
völgye, déli határa a Telekes-patak alsó 
folyásától délre húzódó dombsor lába. 
Nyugati határa nem egyértelmő: ahogy a 
karsztosodó karbonátos kızeteket egyre 
vastagabb fiatal, törmelékes üledéktaka-
ró fedi le, a nyílt karszt fedett karsztba 
megy át, majd a karsztos jelleg teljesen 
megszőnik. Egyes szerzık a kistájat 
egészen a Sajó völgyéig kiterjesztik. 
Az Aggteleki karszttal szomszédos kistájak:  
keleten:  

⇒ a Bódvától északra az Alsóhegy ugyancsak a 
Gömör-Tornai karszt része,  

⇒ a Bódva nagy kanyarjában a Szalonnai-karszt 
(a Rudabányai-hegység folytatása),  

⇒ a Bódva és a Hernád között a Cserehát;  

délkeleten:  
⇒ a Rudabányai-hegység;  
délnyugaton:  
⇒ a Putnoki-dombság (a Heves-Borsodi-

dombság része).  

 

Éghajlata  
A térség éghajlata nedves kontinentális, a Kárpátok közelsége miatt erıs hegyvidéki hatással: ez hazánk 
egyik leghidegebb tájegysége. Az évi középhımérséklet 9,1 °C, évi 120–130 fagyos nappal. A napf ényes 
órák száma 1900-nál is kevesebb, az évi átlagos csapadék 660 mm körüli. A legcsapadékosabb hónap a jú-
nius, a legszárazabb a március. 

 

Domborzata, vízrajza  

A nyílt és a fedett karszt felszínformái drasztikusan különböznek, miként növényzetük is. A különbözıség fı 
oka, hogy a nyílt karszton gyakorlatilag nincs lefolyó víz: ami nem párolog el, az beszivárog, és a nyugalmi 
karsztvízszinten áramolva szivárog a repedésekben majd folyik a barlangokban a karsztforrások felé. Ennek 
eredményeként a nyílt karszton hegyek, illetve hegyláncok helyett nagy fennsíkok alakulnak ki, a völgyek he-
lyett pedig töbörsorokat, kisebb részt vakvölgyeket találunk. Mivel a nyílt karszt a fedett karsztból alakul ki a 
fedı törmelékes üledékes kızetek lepusztulásával, a töbörsorok, vakvölgyek az egykori völgyek lefutását 
követik. A fedett és a nyílt karszt határát hozzávetıleg az Aggtelek–Teresztenye–Perkupa vonalon vonhatjuk 
meg, bár ettıl északra is elıfordulnak kisebb fedett foltok, és ettıl délre is vannak kisebb-nagyobb, a fiata-
labb képzıdmények közé beágyazott mészkırögök. 
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A fennsíkokat mélyen bevágódó völgyek választják el egymástól. A két 
legnagyobb fennsíkot Jósva-völgy választja el egymástól. Egyikük északi 
határa a Ménes-patak felsı, másikuk déli határa az Éger-patak (Henc-
patak, Rét-patak) alsó folyása. Az Éger-völgy és a Telekes-völgy között 
kisebb mészkırögök kivételével már fedett karsztot és annak megfelelı 
völgyhálózatot találunk. 
Fı vízfolyása a nyugatról kelet felé folyó Jósva-patak, ami Szin alatt tor-
kollik a Bódvába. A Jósva-forrásban a Baradla alsó barlangjaiból kifolyó 
víz tör a felszínre. Még Jósvafın beléömlik a Komlós-forrás, majd a 
Kecsı-patak és végül a Tohonya-patak vize; ez utóbbi torkolata alatt 
kezdıdik a tulajdonképpen vett Jósva-völgy. 

 
Növényzete 

A karszt már az 
ısidıkben lakott volt, és az emberi tevékenység a 
kıkorszaktól máig jelentısen átalakította a táj képét. A 19. 
század végéig a falusi lakosság hagyományosan 
állattartásból, mészégetésbıl, szénégetésbıl, (a filoxéra-
járvány elıtt) szılımővelésbıl, fakitermelésbıl és kisebb 
mértékben (fıleg a Jósva-patak völgyében) 
növénytermesztésbıl élt. Ebbıl adódóan a karszt 
növényzete zömmel másodlagos, amelyben az eredeti 

növényzetbıl csak egyes fajok ırzıdtek meg. A kaszálók és a „szılıhegyek” 
kaszált aljú gyümölcsösei azonban bár mesterségesen kialakított, de rendkívül 
fajgazdag növénytársulásokká alakultak.  
Az idıben és térben változó területhasználat másik következménye a 
növénytársulások mozaikos jellege, amit a karsztfennsík szélsıségesen változatos 
mikroklímája is elısegít. A növényzet fajösszetételében jól tetten érhetı kárpáti 
hatások mellett a meredeken délnek nézı völgyoldalak már-már mediterrán hatást 
keltenek. Mindez együtt rendkívül változatossá teszi a karszt növényvilágát. 

 

Állatvilága 

Gerincesek: A hegységben idáig több mint 
negyven halfajt azonosítottak, azaz a Magyarországon ismert halak több 
mint felét. E fajok közül 13 védett. 
A 16 hazai kétéltőfajból tizenhármat, a 15 hazai hüllıfajból kilencet 
figyeltek meg. Kétéltő az Aggteleki Nemzeti Park címerállata, a foltos 
szalamandra (Salamandra salamandra) is. 
A közel 370 magyarországi madárfajból hozzávetıleg kétszázat figyeltek 
meg a hegységben, illetve a Jósva-patak és a Bódva völgyében. 
Egyebek közt itt él Magyarország legnagyobb és legstabilabb 
császármadár (Bonasa bonasia vagy Tetrastes bonasia) állománya 

(mintegy 50–60 pár). A hegység legjelentısebb madárritkasága a parlagi sas (Aquila heliaca). A nyírfajd 
(Tetrao tetrix vagy Lyrurus tetrix) az 1940-es, a kerecsensólyom (Falco cherrug) az 1980-as években költött 
itt utoljára. 
A barlangok miatt a hegység legismertebb emlısei a denevérek, de a területen számos rovarevı, rágcsáló 
és kisragadozó is él. A nagyragadozók közül a szürke farkas (Canis lupus) az 1980-as évek közepén, az 
eurázsiai hiúz (Lynx lynx) az 1990-es évek elején települt vissza. Medvék szórványosan át- átlátogatnak a 
Felvidékrıl, de 2008-ig még nem telepedtek meg. 
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TÚRAMOZGALOM:  TERMÉSZETBARÁT SZERVEZETEK ÁLTAL KIÍRT, NEM MEGHAT ÁROZOTT NAPON (NAPOKON) REN-

DEZETT, HANEM ÖNTEVÉKENYEN, FOLYAMATOSAN TELJESÍTHE Tİ HOSSZABB-RÖVIDEBB TÚRÁK. LEGTÖBBSZÖR 

ÚTVONALHOZ KÖTÖTTEK, VAGY ÉRINT İ PONTOKAT TARTALMAZNAK.  

A JELVÉNYSZERZİ TÚRÁK ESETÉN AZ IGAZOLÓFÜZETBE, VAGY A TÚRAJELENTÉ SRE A MEGADOTT ÉRINTÉSI PON-

TOKON BÉLYEGEZTETNI KELL.  

 
 

Irodalmi barangolások Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
A túra ismertet ıje 
A megye 29 irodalmárának állít emléket a kétfokozatú túramozgalom. A túrák csoportosan és egyénileg 
is teljesíthetık. Igazolás minden személynél a megadott módon. A jelvény megszerzése nincs idıhöz 
kötve. Kiíró a Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület.  
A túra célja  
A megye területén élt és alkotott irodalmi egyéniségek itt található emlékhelyeinek felkeresése során kul-
turális, néprajzi és turisztikai ismeretek, élmények szerzése. A túra útvonala: két fokozatban 14, illetve 15 
irodalmi emlékhely felkeresése tetszıleges sorrendben. 
A túra igazolása  
Az igazolófüzetet a Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesülettıl (3525 Miskolc, Vologda út 20. 3/1.), 
vagy a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetségtıl (3527 Miskolc, Selyemrét út 1. postacím: 3501 Mis-
kolc, Pf.: 11. Ügyelet: kedd 16:00-18:30) a nevezési díj befizetésével lehet igényelni.  
A teljesítés igazolása  
Az igazolófüzetbe bélyegzéssel, vagy szövegidézettel történik. A teljesítés után a füzetet a túra irányítója 
címére visszaküldve, postai úton, vagy személyesen kapja meg a túrázó a fokozatának megfelelı kitőzıt.  
A túra irányítója  
Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület. További információk honlapjukon: www.helyiipar.hu 
 

     KELEMEN DIDÁK 
1683-1744 

Bükk-hegység 

HERMAN OTTÓ 
1835-1914 

Bükk-hegység 

MÓRICZ ZSIGMOND 
1879-1942 

Prügy 

ERDÉLYI JÁNOS 
1814-1868 
Sárospatak 

ID.ANDRÁSSY GYULA 
1823-1890 

Sátoraljaújhely 

 

     EGRESSY GÁBOR 
1808-1866 

Sajólászlófalva 

EÖTVÖS JÓZSEF 
1813-1871 

Sály 

ALMÁSI BALOGH PÁL 
1794-1867 
Nagybarca 

DAYKA GÁBOR 
1769-1796 

Miskolc 

CSENGEY GUSZTÁV 
1842-1926 

Miskolc 

 
15. 



  

Északi TÉszaki TÉszaki TÉszaki Tájájájájaaaakon/Túramozgalmakkon/Túramozgalmakkon/Túramozgalmakkon/Túramozgalmak    
    

     Szemere Bertalan 
1812-1869 

Miskolc 

Jókai Mór 
1825-1904 

Bükk-hegység 

Lorántffy Zsuzsanna 
1600-1660 
Sárospatak 

Kazinczy Ferenc 
1759-1831 
Széphalom 

Szádeczky-Kardoss Lajos
1859-1935 
Pusztafalu 

     KÁROLYI GÁSPÁR 
1529-1591 

Vizsoly 

TOMPA MIHÁLY 
1817-1868 
Kelemér 

LÉVAY JÓZSEF 
1825-1918 

Sajószentpéter 

JÁSZAY PÁL 
1809-1852 

Abaújszántó 

ZEMPLÉNI ÁRPÁD 
1865-1919 

Tállya 

     GÁRDONYI GÉZA 
1863-1922 

Sály 

KAZINCZY GÁBOR 
1818-1864 
Bánhorváti 

DÉRYNÉ, SZÉPPATAKI RÓZA 

1793-1872 
Miskolc 

HUNFALVY JÁNOS 
1820-1888 

Miskolc 

KAFFKA MARGIT 
1880-1918 

Miskolc 
TOVÁBBÁ : TOFEUS (DOBOS) MIHÁLY (1624-1684)-�SZÉKELY ISTVÁN (BENCZÉDI) (1529- ?)� MISKOLCI CSULYAK IST-
VÁN (1575-1645)�-ILOSVAI SELYMES PÉTER  

 
 

FÉNYBEN 
 
Tudom, hogy a tavasz nem tart örökké, 
Hogy elmúlnak mind a derős napok, 
Hogy a dal, hogy a tavasz idehagynak, 
És ısz fejemmel magam maradok.  
 
Zörgı avarban, ködös alkonyattal, 
A darvak búcsúzása idején 
Ráérek majd jövık titkát keresni, 
S borongva sírni emlékek ködén.  
 
De ki töpreng édes tavaszi reggel 
Fagyos pusztákon, hulló levelen, - 
Mikor csillámos, szıke napsugárral 
Végigragyogja útját a jelen...  

Kaffka Margit 

 
VÍZ-DAL (részlet) 
 
Agyzavaró bor félre elılem! 
Életadó friss víz italom, 
Tıle vidúl a lankadozó test, 
Tıle nyer éltet játszi dalom. 
 
Míg sokat a bús pince-homályban 
Vészteli kedv kap karjaira: 
Én leterőlök szomjamat oltó 
Hős patak árnyas partjaira; 
 
Ott az ujító nedvet iszom; majd 
Benne füresztem tagjaimat; 
Csöppjeitıl a víg elevenség 
Szállja meg izzadt homlokomat. 

Tompa Mihály 
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TÚRÁNK SORÁN A SZABÁ-

LYOSAN FELFESTETT  TURIS-

TAJELZÉSEK MELLETT EGYÉB 

JELZÉSEKKEL IS TALÁLKOZ-

HATUNK. ILYENEK A FEHÉR, 

VAGY SÁRGA ALAPRA FER-

DÉN FESTETT SÁVOK, VAGY 

EGYÉB KÉPES JELEK, AME-

LYEK TANÖSVÉNYEKET JE-

LÖLNEK. EZEK FORGALMAS 

HELYRİL INDULNAK, ÉS FOR-

GALMAS HELYRE ÉRKEZNEK. 

CÉLJUKAT AZ ÚTVONALTÓL 

KÉSZÜLT FÜZET TARTALMAZ-

ZA, VAGY AZ ÚTVONAL MEN-

TÉN TALÁLHATÓ TÁJÉKOZTA-

TÓ TÁBLÁRÓL OLVASHATJUK 

EL. AZ EGYES ÁLLOMÁSHE-

LYEKEN LEÍRJÁK A TUDNIVA-

LÓKAT. A FÜZET AZ INDULÁSI, 

VAGY AZ ÉRKEZÉSI PONT 

KÖRNYÉKÉN SZEREZHETİ 

BE.JELENLEG A MEGYÉBEN 36 

TANÖSVÉNY TALÁLHATÓ. 

TESSÉK VÉGIGJÁRNI! 

 

A tanösvény az 

Edelény környékén ta-

lálható természeti ér-

tékeket, élıhelyeket 

kívánja bemutatni. Az 
útvonalat végigjárva kiemel-
kedı szépségő környezet-
ben szerezhetünk ismerete-
ket a környék botanikai, zoo-
lógiai, geológiai, történelmi 
és kultúrtörténeti értékeirıl. 
Útvonalát a jégmadár emb-
lémával jelöljük. A tanös-
vény jármővel és gyalog is 
könnyen megközelíthetı. 
Edelény városból a Coburg 
kastélytól két részletben is 
bejárható. Az egyik része (1-
7 állomás) nagyobbrészt a 
természeti értékeket, a má-
sodik (7-14 állomás) inkább 
a kultúrtörténetieket érinti. A 
Jégmadár Természetvédel-
mi Tanösvény gondolati 
megalapítója Tomposné 
Tóth Ibolya illetve eszmei- 
természetvédı támogatója 
munkaközösség tagjai.  

 

 

Jégmadár Természetvédelmi Tanösvény 
 

A tanösvény 14 bemutatóhelybıl áll. Ezek a következık: 
 
1. Cseres-tölgyes erd ı 
(Császta felé) A cseres-tölgyes hazánk legelterjedtebb növénytársulása. 
Edelényben, a Császta-hegy területén dombvidéki (272 m) klímazonális 
erdıtársulást alkot. A lombkoronaszintet a kocsánytalan tölgy, csertölgy, 
vöröstölgy, közönséges gyertyán, molyhostölgy és elvétve kislevelő hárs, 
illetve madárcseresznye alkotja. A cserjeszint sőrőségét a fényviszonyok 
határozzák meg. Leggyakrabban a következıkkel találkozhatunk: fekete-
győrő juhar, mezei juhar, csíkos kecskerágó, húsos som, egybibés gala-
gonya, vadrózsa, fagyal. A gyep-és mohaszint dús, leggyakoribb képvise-
lık a lombosmohák. A páfrányok közül az erdei pajzsika is jól érzi itt ma-
gát. A pázsitfüveket a felemáslevelő csenkesz, az erdei ebír és az egyvi-
rágú gyöngyperje képviseli. Több ehetı, de mérgezı kalapos gombafaj is 
rendszeresen megveti a lábát ezen a területen. .Az erdı madarai közül 
említést érdemel a zöld küllı, az uhu, a kuvik és fülemüle. Elıfordul itt éti-
csiga, mókus, ızek, vaddisznók, róka, borz és kései denevér is.  
2. Vörös-tó (Rozsdás-tó)  
A Császta körzetében, a Nagy -völgyben található a Rozsdás - tó. Nevét 
a magas vastartalmáról kapta. A tó vize magas szulfát - vas -mangán- és 
ammónium -tartalmú. A tó vizét a közvetlen csapadékból nyeri, mely a fel-
szín alá szivárogva a terület mélypontján lévı tóba győlik össze. A tó hı-
mérséklete 14 Celsius fok, télen sem fagy be, ezért az erdei állatok itatá-
sára szolgál.  
3. Homokk ıfülke (barlanglakások)  
A Nagy-völgy másik érdekessége a -nyáron bokrok által elrejtett- harmad-
idıszaki homokkıben kialakult, illetve kialakított barlanglakások. A vad-
gazdálkodás eszközeivel is itt ismerkedhetünk meg, ezek: etetı, dago-
nya, vadcsapda, sózó, magasles.  
4. Erdei kiállítóterem  
 A Mogyorós tanya a tanösvény negyedik bemutatóhelye, ahol egy régi, 
földbe vájt pincét -kiállítótermet- találunk. Ezen a helyen leülhetünk egy 
padra és hallgathatjuk az erdı hangjait, illetve szemlélhetjük a környeze-
tet.  
5. Edelény és községe geológiai felépítése  
Az alaphegységi ıstáj a földtörténeti középkor végére alakult ki. Ezután a 
tájat tenger öntötte el az újkor elején, majd a kéregmozgások következté-
ben megemelkedett a terület és szárazulattá vált. .A várostól észak-
nyugati irányban található a 272 méter tengerszint feletti magasságú 
Császta- hegy. A terület északi részén devon korú, fehéres és sötétszür-
ke mészkı, dolomit, palásodott mészkı, illetve agyag és homokkı talál-
ható. Ebbe a kızettömegbe vágta szurdokvölgyét a Bódva.  

 17. 
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6. A Márkusi-tó keletkezé-
se és élıvilága  
 A tó a Tilalmas nevő erdı-
részben alakult ki. Egykor 5 
tó gazdagította e tájat, de a 
helyén megmaradt száraz 
hínár jelzi, hogy kiszáradtak 
s csak egy túlélı maradt. A 
tó az 1960-as években a he-
lyi bányamővelésbıl kifolyó-
lag keletkezett. A bánya be-
zárása óta a tavat már csak 
természetes csapadék táp-
lálja, és az aszályos évek 
következtében erıteljesebb 
a feltöltı szukcesszió- ezt az 
intenzív hínárosodás is jelzi. 
A tó és környéke állatvilágá-
nak fı képviselıi az egysejtő 
planktonok, kecskebéka, 
zöld levelibéka, mocsári bé-
ka, zöldgyík, jégmadár, tı-
kés réce, fehér gólya, főzfa-
rontó lepke, zöldes gyöngy-
házlepke, óriás szitakötı, 
tavi molnárka, gyötrı-
szúnyog, sárgaszegélyő 
csíkbogár.  
7. Gyeptársulások az An-
tal-völgyben  
Az Antal-völgyön keresztül 
végighaladva többféle gyep-
társulást ismerhetünk meg. 
Az erdıbıl kiérve egy 
lejtısztyepprét tárul elénk. 
Ez már egy zárt társulás, az 
alapkızetet a gyepfoltok tel-
jesen eltakarják. Kora ta-
vasztól nyár elejéig, és ısz-
szel színpompássá válik a 
terület- a kedvezı hımér-
sékleti és csapadékviszo-
nyok hatására.  
8. Az edelényi L'Huillier-  
Coburg Kastély és parkja  
Az edelényi barokk kastély 
1727-1728-ban épült, építte-
tıje L’ Huillier János Ferenc 
volt, aki Elzász- Lotharin-
giában született Ramberg-
ben 1668-ban. Báróságot 
1714-ben kapott, és egy év-
re rá megszerezte az 
indigenátust (indigenátus: 
1848 elıtt a magyar honos-
ság [nemesség] elnyerése 
külföldi részérıl). A kastélyt 
és a birtokot felesége, majd 
leányuk - gróf ghymesi és 
gácsi Forgách Ferencné 
szül. L' Huillier Mária Terézia 
- örökölte. Forgách Ferenc 
generális halála után 1763-

tól Esterházy István a birtok tényleges ura, és ekkor kezdıdik el a Franc 
Anton Dvorzaczky által végzett felmérés, értékelés és átalakítások. A fel-
mérés anyagát a miskolci levéltárban ırzik, melybıl megtudhatjuk, hogy 
az épület alaprajzának fı szervezıjévé a szalon, a földszinten az elı-
csarnok tengelybe állítása vált. A nagytermek kiemelésével erıs francia 
hatást mutat a tervezés, bár az egész létesítmény igen sok egyéni ízt tar-
talmaz. A kastélyban a következı rendeltetéső egységek találhatók meg: 
udvari kápolna, káplán szobái, csigalépcsık, elıszobák, szobalányok és 
az udvarmester szobái, cukrászat és kamrája, kávékonyha, kisebb 
gyógyszertár, szakácsszoba, mesterek szobái, titkárság, hálószobák, 
könyvtár, levéltár, a gróf és grófnı társalgószobája, hálószobája. Az épü-
let falazati anyaga kıbıl és téglából van, a falak átlagvastagsága 1, 25 
méter. A tetıfedı anyaga zsindely késıbb manzárd- tetı is, míg a helyi-
ségek padlója6 általában tölgyfából készült, de elıfordul márványkıtáblá-
kat raktak le. Az állagmegóvások során szerencsésen megırzıdtek az 
egyes szobákban elhelyezett cserépkályhák, a finom rokokó ornamentiká-
jú stukkódíszek és a szılıindákat, virágfüzéreket, rokokó jeleneteket áb-
rázoló falfestmények. A kastély a 19. század elején a Szász- Coburg- 
Gothai hercegi család birtokába származott át, késıbb az 1920-as évek-
ben az Igazságügyi Minisztérium tulajdonába került, s jelenleg az állam 
kezelésében található. A kastély méretei miatt megérdemli a kitüntetett fi-
gyelmet, ugyanis több mint 28ezer légköbméter beépített térfogattal ren-
delkezik, minek folytán nagysága meghaladja a dégi Festetich kastélyt, 
így az ország 7. legnagyobb kastélyának tekinthetı. Rangsorolását javítja 
az is, hogy hazai barokk építészetünk legelsı ragyogó eredményei közé 
tartozik. A kastély épülete napjainkban üresen áll, évente csak egy-egy 
nagyobb rendezvény alkalmával nyitja meg kapuit, de elıjelentkezéssel 
akár idegenvezetıt is kaphatunk és körbejárhatjuk, megcsodálhatjuk az 
épületet. A kastély és parkja a nyolcadik megállóhelye a tanösvénynek. 
Ideérkezve érdemes megfigyelni, hogy a Bódva és holtága körülöleli a 
szigetet, melyre a kastély épült. A park egész területén, de kevés pél-
dányszámban megtalálhatóak a kırislevelő juhar, fehér kıris, vénic-szil, 
csertölgy, fehér akác, rekettyefőz, és fehér főz. . A park déli oldalán gya-
kori a vörös tölgy, fehér akác, nyugati ostorfa, közönséges bükk, kocsá-
nyos és kocsánytalan tölgy. A park nyugati oldalán, a holtág közelében 
korai juhar és virágos kıris található; míg a keleti oldalon, a Bódva gátja 
által védettebb részen két 
olajfőz és két juharlevelő 
platán ırzi a kastély több 
mint százéves múltját. Az 
idelátogató a következı ma-
darakkal találkozhat: balkáni 
fakopáncs, csuszka, kékci-
nege, tengelice, barázdabil-
legetı, fácán, erdei pinty, 
széncinege, fehér gólya. A 
kastély parkja sajnos nem 
védett, pedig arra méltó len-
ne. 
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9. A Bódva-folyó és ártere   
A Bódva teljes hossza 107 
km, magyarországi szaka-
sza 65-70 km. A tanösvény 
részeként kb. 2-3 km-nyi 
szakaszát vizsgálhatjuk. Az 
ország egyik legtisztább fo-
lyója hazánk területén az 
Aggteleki-karszt és a Sza-
lonnai-hegység vizét győjti 
össze. Vízhozama évsza-
konként ingadozik. Elıször 
1931-ben, késıbb 1960-ban 
került sor az edelényi sza-
kasz szabályozásására. A 
szabályozás során felborult 
ökológiai egyensúly mára 
már helyreállt. A folyó nagy 
hatással van a környezetre, 
a városlakókra, meghatá-
rozza a tájképet és sajátos 
élıvilággal rendelkezik. Van 
itt gıte, rákfélék, 21 halfaj, 
és az ıket fogyasztó gémek 
és sok védett madárfaj is. A 
fák közül a főz, nyár, szil, 
juhar, kıris és az akácfa ta-
lálható meg a Bódva- par-
ton.  
10. A Hérics-domb (Szik-
lagyep él ıvilága)  
Az Edelény területén lévı 
négy sziklaszirt egyike ez a 
város északi részén találha-
tó Bódva- parti szirt. Építı-
anyaga mészkı. A víz eró-
ziója révén elısegítette a 
dombtetı takaróréteg alól 
való kiszabadulását. A Hé-
rics-domb a Bódva jobb 
partján teraszperemként tá-
rul elénk. A területen lévı 
fátlan társulás kialakulásá-
ban nagy szerepe van az 
alapkızetnek, de meghatá-
rozó a lejtıszög és a kitett-
ség is. A növényzet héza-
gosan borítja a felszínt. A 
domb keleti oldalán egész 
szırfő mezı jelzi a száraz, 
savanyú talajt. Márciusban 
már sárgállik a mirigyes 
pimpó, aztán a tavaszi hé-
rics. Májustól júliusig a kö-
zönséges kakukkfőtıl illato-
zik a terület. A domb tetején 
telepített akácos terebélye-
sedik. A sziklagyep állatvilá-
ga kissé szegényes, uralko-
dó fajok itt az ízeltlábúak, de 
elıfordul itt a fokozottan vé-
dett kövirigó is.  
 

 
11. A Borsodi Tájház  
A tanösvény útvonalába egy nagyon szép mőemlékegyüttest is belekom-
ponáltak, bizonyságul arra, hogy Edelény nemcsak természeti értékek-
ben gazdag. A Borsodi Tájház Edelény város és a Bódva völgye regioná-
lis múzeuma. Győjteménykörébe a néprajz tárgyi és szellemi anyagán kí-
vül az ipar- és agrártörténet, a mővelıdéstörténet, és a helyismeret tarto-
zik. 2000 júniusától helyet ad a Borsodi Földvár ásatása során elıkerült 
leletanyag egy részének is. A lakóépületek és a fennmaradt gazdasági 
épületek a Bódva menti népi építészet szinte érintetlenül megmaradt rep-
rezentánsai. A három porta termeiben az említetteken kívül látható még 
cipész-, kerékgyártó-, kádár- és kovácsmőhely, a múzeum jelentıs textil-
győjteményébıl egy szép és gazdag kiállítás. A tájház - mely a Borsodi 
Földvár lábánál fekszik. Nagyszerő pihenıhelye a túrázóknak, táboro-
zóknak és a buzgómócsingok sem unatkozhatnak-, a győjtemény sok fel-
fedeznivalót nyújt minden érdeklıdı számára. Áprilistól októberig nyitja 

meg kapuit az idelátogatók elıtt.  
12. A Borsodi Földvár   
A Borsodi Földvár a Bódva folyó 
bal partján, egy lapos 
szikladombon helyezkedik el. A 
domb kb. 15 méter magasan 
emelkedik a folyó szintje fölé. A 
földvár tetején a frissen épített 
kilátóból Edelény jó részét be lehet 
látni, és tiszta idıben egészen 
Kazincbarcikáig elláthatunk; 
belátható a Bódva- és a Sajó-
völgyének nagyobb része is. Árpád 
a honfoglalás során Bors vezért 
küldte erre a területre, hogy 
kémlelje ki a vidéket, s egy al-
kalmas helyen vesse meg lábát 
(vagy inkább ágyát). Így egy 
megfelelı területen, a Bódva 
partján a környék lakosságát 
összegyőjtve várat épített, és 
letelepedett. A várat Borsodnak 
nevezték el, "mivel kicsiny volt". A 
Borsodi Földvár az István király 
által létrehozott Borsod megye elsı világi és egyházi központja, névadó 
települése volt. Feladatai közé tartozott a határvédelem is. A várfalakat 
jelentı sáncok melyek a 205×105 méteres platót vették egykor körbe- a 
10. század végén, a 11. század elején készültek. A földsáncokat faszer-
kezet erısítette. A platón végzett feltárás során is gazdag leletanyag ke-
rült elı-, kések, sarlók, bronzból készült ékszerek. A Borsodi Földvárat az 
1200-as évek elején Anonymus említi elıször Gestájában.  
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Hiteles oklevél 1219-ben 
emlékezik meg róla. A 14. 
század elején megyeszék-
hely funkcióját elveszítette.  
13. A láprét életközössége  
A tanösvény 13. megálló- és 
megfigyelıhelye a 
ládbesenyıi út mentén "élı" 
láprét. A lápok igen változa-
tos élıhelyek, a víz miatt jó 
részük nem mővelhetı és 
nemigen járható terület. A 
területen az üde láprét eny-
he lejtéső terepviszonyok 
között vízszivárgásos, lefo-
lyástalan környezetben ala-
kult ki. Számos ritkaság is 
elıfordul, így a mocsári ag-

gófő, és a mocsári lednek. Különleges a láprétek orchideákban való gaz-
dagsága, itt az erdei ujjaskosbor, a hússzínő ujjaskosbor és a mocsári 
nıszıfő példányai díszítik a tájat. A láprétek állatvilágának képviselı fajai 
a holyvák, futóbogarak , bagyoly -és araszolólepkék közül kerülnek ki. 
14. Törpemandulás  
 A sziklagyepek és a puszták féltett virága a törpemandula. Ez a kister-
mető cserje valaha sokkal gyakoribb volt hazánkban, fıleg a jégkorszak 
idején terjedt el. Az alföldi termıhelyeit szinte mindenhol felszámolták, így 
ma elsısorban a hegyek lábára felhúzódó sziklás lejtısztyeppekben ta-
lálkozhatunk vele. Védett növényünk általában márciusban virágzik, virá-
gai halovány rózsaszínőek, termései pedig apró, bársonyosan szırös 
mandulácskák. A felhagyott homokbánya felett, a domb déli oldalán a 
gyep nagy tömegét adja ez az alacsonyra növı cserje. A kiskertekben 
dísznövényként termesztik. A domb tetején a tölgyes maradvány félkör-
ívet alkot; itt az erdısztyeppfajok nagy számban megtalálhatók.  A gye-
pek rovarvilága gazdag cincérekben, boglárka lepkékben, rétisáskákban 
és főrészlábú szöcskékben. Az egész társulás védendı!  
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Én felelıs ökoturista vagyok! 

Felelısségteljes turistaként a természetben mindig betartom ezeket a szabályokat, a 

magam és a természet érdekében is! 

• A természetjárásra készülve elınyben részesítem a vonatot, kerékpárt. Megfontolom, hogy ha autóval uta-
zom, barátaimmal közösen használom a gépkocsit. A természeti területet gyalog járom be, vagy csak az en-
gedélyezett közlekedési eszközt veszem igénybe. 
• Amikor barangolásra készülök, jól megválogatom az öltözetemet és a szükséges eszközöket. Alkalmazko-
dom a természethez, hogy minél többet megismerhessek belıle. 
• Figyelem a természet hangjait, szükségtelenül nem keltek zajt, mert ezzel az állatokat és turistatársaimat 
megzavarom. Én is örülök, ha ık sem zavarnak engem. 
• Az állatok megszokták, hogy az emberek az utakon mozognak. Ha elhagyom az utat, az állatok elmenekül-
nek, így nem tudom ıket megfigyelni. A kijelölt útról azért sem térek le, mert így letaposhatok értékes és szép 
növényeket. 
• A természetjárás során keletkezı szemetet nem dobom el, hanem visszateszem a hátizsákomba. Fontosnak 
tartom, hogy nem hagyok nyomokat, nem szakítok le növényeket, nem viszek haza állatokat és csak a kijelölt 
helyen gyújtok tüzet. 
• A látogatásra kijelölt természeti területeken kilátókat, padokat, tőzrakó helyeket találok a tartózkodásom ké-
nyelme érdekében. 
Ezeket ott alakították ki, ahol a lehetı legkevésbé zavarom a környezetet – itt nyugodtan és eredményesen fi-
gyelhetem meg a természetet. 
• A védett természeti területeken a szabadban történı sátorozás általában nem engedélyezett, ezért a környé-
ken keresek szállást. Ha olyan szálláshelyet, vendéglıt találok, amit a helyiek mőködtetnek, támogatom a he-
lyi gazdaságot is. Gyakran megkóstolom a helyi alapanyagokból készült ételeket. 
• A kutyámat – saját érdekében is – pórázon tartom. 

A fenti szabályokat mindig észben tartom, mert ha a természet jól érzi magát, én is jól 

érzem magam benne, és mások gyönyörőségére is szolgálhat. 
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Környezetvédelmi 
világnap 
 

Egymást érik a világnapok, hagyományt teremtı események, évfor-
dulók, melyek közül bárki választhat szívének- és vérmérsékletének 
megfelelıt. A környezetvédelmi világnap azonban mindenki számára 
egyaránt fontos lehet. 

 

32 évvel ezelıtt, 1972. június 5-én tartották meg Stockholmban az "Ember és bioszféra" címet 

viselı ENSZ környezetvédelmi világkonferenciát. Az emberi környezettel foglalkozó 
konferencia ezt a napot határozatában nemzetközi környezetvédelmi világnappá 
nyilvánította.  
A világnap célja, hogy felébressze az emberekben a felelısségtudatot, és rávezesse 
ıket arra, hogy mindenkinek magának kell tennie valamit természetes, épített, társa-
dalmi és belsı környezetünk megóvásáért, harmonikusabbá tételéért. 

S mit lehet tenni ezért épp ezen a napon? Pontosan ugyanazt, amit az 

év összes többi napján. De remek apropót nyújt az elsı lépés 

megtételéhez, amirıl köztudott, hogy a legnehezebb. 

 

• Néhány tanács a környezetvédelmi vi-

lágnapra: 

• Ne légy a reklámok áldozata! 
Fogyasztói döntéseidnél hallgass valóságos igé-
nyeidre, és ne a reklámok rábeszélésére. Része-
sítsd elınyben a hazai termékeket, a környezı te-
rületekrıl származó élelmiszereket. Ezáltal keve-
sebb szállításra lesz szükség, ami által növelni tu-
dod a gazdasági jólétet.  

• Tájékozódj! 
Kísérd figyelemmel a környezetvédelmi mősorokat, 
olvasd el a környezet-, természetvédelemmel fog-
lalkozó könyveket, folyóiratokat!  

• Ismerkedj a civilekkel! 
Kapcsolódj be környezetvédı szervezetek munká-
jába, tanulmányozd állásfoglalásaikat, kövesd vé-
gig kampányaikat, akcióikat. Ismerkedj oktatócso-
magjaikkal, kiadványaikkal.  

• Légy próféta saját hazádban-házadban! 
Vedd nagyító alá háztartásod és munkahelyed 
energiafogyasztását. Találd ki, miként lehetne az 
energiával takarékoskodni! Vedd rá családodat, 
munkatársaidat, hogy járjanak el hasonlóképp.  

• Válaszd a visszaváltható, hosszú élettartamú 
termékeket! 

Nagyszüleink életében még nem léteztek egyszer 
használatos, eldobható termékek. Akkoriban min-
dent újra és újra használtak, és ez nem okozott 
gondot. Törekedj Te is az ehhez hasonló, fenntart-
ható életmód megvalósítására, válaszd a vissza-
válthatót, ne vásárolj fölöslegesen csomagoló-
anyagot, eldobható termékeket. Így a piacot is 
kedvezıen befolyásolhatod.  
 

• A víz élet! 
Ha egy napig víz nélkül kellene lenned, rájössz, 
milyen értékes is a víz. Takarékoskodjunk vele! 
Szereld föl háztartásodat víztakarékos berendezé-
sekkel, javíttasd meg a csöpögı csapokat, zuha-
nyozz fürdés helyett, szereld át WC-tartályodat, 
hogy víztakarékos legyen.  

• Élni csak harmóniában! 
Keress olyan tevékenységeket és szakíts is rá idıt, 
amellyel megteremtheted belsı harmóniádat, hogy 
önmagaddal és társaiddal is békében élhess! Élj 
rendszeres napi, heti és évszakos életritmus sze-
rint, így kevésbé ragad magával a mindennapok 
rohanása. Ne feledkezz meg családodról, barátaid-
ról sem, oszd meg velük örömödet, gondodat!  

• Tedd kellemessé a mesterséges környezetet, 
amely körülvesz 

Épített környezetünk összképe, minısége észre-
vétlenül formálja egyéniségünket, hangulatunkat, 
sıt egészségünket is. Gondoskodj róla, hogy az 
ember alkotta környezeted is egyensúlyt, békét 
sugározzon, esztétikus legyen. Építs és használj a 
tájba illı, természetes anyagokból készült, tartós 
építményeket és tárgyakat.  

• Ne legyünk egyformák! 
Az ember, a Föld különbözı szegletein más-más 
kultúrát hozott létre, amelyek érdemesek arra, 
hogy fennmaradjanak. Segíts Te is megırizni a 
sokszínőséget, légy hő saját kultúrádhoz, küzdj az 
uniformizálódás ellen.  

• Ép testben ép lélek 
Gondoskodj magad és családtagjaid egészséges 
táplálkozásáról, testmozgásáról, nyugodt pihené-
sérıl. Oldd a feszültséget, és segíts társaidnak, 
hogy minél kevesebb stressz érje ıket. 
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Foltos szalamandra. 
A foltos szalamandra (Salamandra salamandra) a kétéltőek osztályába tartozó, 

Európában jól ismert, védett állat. Több alfaját különböztetik meg. 
Európában az északi részek kivételével, Nyugat-Ázsiában, Észak-Afrikában 
fordul elı. Magyarország hegységeiben honos. Elsısorban 400 és 1000 méter 
közötti magasságban él. A lomberdık vizes, árnyékos élıhelyeit kedveli. 

14–20 cm hosszúságú, robusztus, esetlen állatka. Feje széles, orra 
lekerekített, kiugró sötét szemei és hosszúkás fültımirigy-dudorai 
vannak. Rövid, vaskos végtagjai a mellsıkön négy, a hátsókon öt rövid 

ujjal rendelkeznek. Mindkét nem teste hát-hasi irányban enyhén 
lapított, a farok hengeres. Háta közepén két sorban mirigyek ta-

lálhatók, az oldalán lévı szemölcssort pedig barázdák tagolják. 
Alapszíne nedvesen csillogó mélyfekete, hasa jellemzıen 
szürkésfekete vagy feketésbarna. Mintázata változatos: az 

élénksárga szinte bármilyen árnyalatát viselheti egészen a 
vörösig, foltokkal és csíkokkal is. Foltjainak a száma, alakja, 

elhelyezkedése egyedileg változik. 
Élénk színe mérgezı bırére hívja fel a figyelmet. A halántékán lévı 

fekete pöttyökkel tarkított mirigyekben termelıdı váladék szembe 
vagy szájba jutva nyálkahártyagyulladást okoz. Ennek egyik összete-

vıje a szalamandrin alkaloida, mely az emlısöknél izomrángást, magas 
vérnyomást és szapora légzést okoz. 
A kifejlett szalamandra különféle rovarokkal, meztelen csigákkal, százlábúakkal, ászkákkal és férgekkel táp-
lálkozik. Tiszta víző patakok és csermelyek környékén, elsısorban lomberdıkben él. Az állatok kora tavasz-
szal elıbújnak telelıhelyükrıl (fagymentes természetes üregekbıl), ahol nemritkán csoportosan vészelik át a 
téli idıszakot. Kedveli a sőrő növényzető, mohával borított, bokrokkal, cserjékkel és kövekkel tarkított lejtı-
ket, valamint az öreg lomberdıket, ahol sok a kidılt fa és farönk. Általában éjjel aktív, de nagyobb esık után 
nappal is elıbújik. 
A párzási idıszakban a hímek különösen aktívak és mozgékonyak. Minden feltőnı mozgásra reagálnak, 
odasietnek, ám csak odaérve a szaglásuk és a másik állat reakciói segítségével ismerik fel, hogy hím vagy 
nıstény. Párzáskor a hím a nıstény alá mászik, majd elhelyezkedve partnerét erısen átöleli, mivel a nıs-
tény eleinte igyekszik ıt elhárítani. Miután a nıstény elfogadta a hímet, a hím alsótestét kigyószerő mozga-
tásával elkezdi a nıstényéhez dörzsölni. Ha a nıstény kis idı után ezt megfelelı testmozgással viszonozza. 
A hím ezután egy ondócsomót juttat el általában közvetetten a kloákájából a nıstény kloákájába. Ez az 
egész folyamat 15-30 percig tart. 
A foltos szalamandra elevenszülı, teljesen mozgásképes lárvákat hoz a világra. A lárvák fejlıdésének nagy 
része anyjuk testében a nyári és ıszi hónapokban zajlik le, érettségük ellenére a téli hónapokat is e védett 
helyen töltik. A lárvák lerakása tavasszal vagy nyáron történik, patakokba vagy csermelyekbe. Éjjelente rak-
ják le a lárvákat, egy-egy erısebb nıstény akár hetvenet is. Mivel a kifejlett szalamandra nagyon gyenge 
úszó, óvakodnia kell a lárvák lerakásánál: nehogy a vízbe essen, mert belefullad. A lárvák 25–30 mm hosz-
szúak, testük erıteljes, végtagjaik teljesen kifejlettek, széles fejük és két oldalon 3-3 kopoltyúbojtjuk van. 
Mind a négy lábukon felül egy-egy világos folt látható. Vízben élı apró rákokkal és férgekkel táplálkoznak. 4-
5 hónap után alakulnak át szárazföldön élı szalamandrává. Ezután már hasonlítanak a kifejlett állatokra, de 
még 4 év kell az ivarérettségig. 
Potenciális veszélyt jelent a lárvák számára a vízszennyezés, a felnıtt állatok számára pedig az ellenırizet-
len erdıirtás, amely jelentısen megváltoztatja a környezet mikroklímáját. Európa több országában védett, 
így Magyarországon is, eszmei értéke: 10 000 forint. 
Erdélyben targyík névvel illetik.  
Több ókori legenda foglalkozik vele, gyakran a mérgezıképessége folytán.  
Az Aggteleki Nemzeti Park jelképe a foltos szalamandra.  
A faj szerepel a Természetvédelmi Világszövetség Vörös Listáján. IUCN. (Hozzáférés: 2009. szeptember 5.)  

22. 



  

Északi TÉszaki TÉszaki TÉszaki Tájájájájaaaakon/Múzeumok Borsodbankon/Múzeumok Borsodbankon/Múzeumok Borsodbankon/Múzeumok Borsodban    

Szilasi Tájház 
2010. MÁJUS 8-ÁN NYITOTTÁK MEG A SZILASI TÁJHÁZAT A SZILASI TÁJHÁZ BÓDVASZILASON, A JÓZSEF ATTILA ÚT 28 
SZÁM ALATT TALÁLHATÓ. KIÁLLÍTÁSI ANYAGA KOLESZÁR KRISZTIÁN MAGÁNGYŐJTEMÉNYE. NYITVA TARTÁS: ELİZETES 
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A kiállítás 
Az elsıház – konyha („pitar”) – utóház együttesben 
létesült a tájház. A ház berendezése rekonstruált, 
az elsıház és a konyha kiállítása enteriır, népi la-
káskultúra, míg a hátsóház kamarakiállítások, a 
készülı állandó „Bódvaszilas története” kiállítás 
színtere. 
A konyha tüzelıberendezéséhez feltehetıen hoz-
zátartozott az elbontott falas masina. A nagy 
mászókémény nyílását a konyhából kétbetétes 
(„fílungos”) ajtó zárja, innen szabályozható a ke-
mence hıjének kiáramlása. A konyha és hátsóház 
közötti vastag (110 cm-es) falban van a 
padásfeljáró, majd ezt töri át a tokos ajtó a kis, há-
rompolcos falitékával, illetve ebben van a 
mászókémény és a négykenyeres kemence bolto-
zata. A kemence így a konyha felıl mindössze 
egytéglányit áll ki a falból. A szembe falon csikó-
masina és stelázsi. A konyha tárgyai a két háború 
közötti idıszakból valók. Berendezéséhez tartoz-
nak még a hordóskáposzta-készítés eszközei: a 
gyalu, a hordók. Mindez arra utal, hogy a faluban 

egészen a téeszesítésig (az 1960-as évek elejéig) 
igen jelentıs volt a káposztatermesztés. 
A szobák hajópadlósak. Az elsıház berendezése 
az amerikás család viszonylagos jómódját mutatja. 
A berendezés katolikus módon (akik inkább rászo-
rultak a kivándorlásból szerezhetı vagyonkára) a 
két ablak közötti házioltárt helyezi középpontba, a 
komód szobrokkal és bögrékkel, kancsókkal, ame-
rikás óratalapzatos kereszttel díszített. Fölöttük 
szentkép függ (Raffaello Korsós madonnájának 
olajnyomata). A komód két oldalán egy-egy egyaj-
tós szekrény. A felvetett ágyak a vakoldalon állnak. 
A berendezéshez tartozik még több Thonett-szék, 
két pipázófotel, ezek a házban maradtak meg, s 
utalnak a család egykori módjára. A szoba főtését 
öntöttvas kályhával oldották meg, ez valamelyik 
felvidéki (talán a dernıi) öntöde terméke lehet. Az 
ajtósarokban ruhásláda, rajta három generáció há-
rom amerikás ládája, mellette Singer-varrógép és 
dívány. 
A hátsóház az „In memoriam Szilas” címő helytör-
téneti állandó kamarakiállítás színtere. 

 

Adalékok a népi lakóház történetéhez 

Építéstörténet 
Az egykori Bódvarákó felé esı faluvégen, 1909-ben az „amerikás”, jómódú, református Bencs gazda építtet-
te föl lakóházát. A kımőves – több környezı településen az 1970-es években még kideríthetı analógiák 
alapján (Vas Tibor 1977-es kutatásai) – minden bizonnyal a helyi Vojtovics József mester volt, aki leggyak-
rabban egy Tamás családnevő áccsal dolgozott együtt. Keze nyomát viselik az oromfalas házak 
Tornanádaskán, Bódvarákón. 

A Bencs család azért vásárolhatta meg a Góbis-alja 
dőlıben a házhelyet, mert a korábbi tulajdonos, a ró-
mai katolikus egyház a századfordulón eladni 
kényszerült az ott fekvı földjeit; a pénz a templom 
(Ádám Gyula rozsnyói templomfestı-mester általi) 
kifestésére kellett. Legalábbis így tartja a helyiek 
emlékezete. 
Sokáig, egészen az 1960-as évekig a falu legutolsó la-
kóházát jelentette, s szemben sem emelkedtek még 
akkor házak a Szent József-kápolnától az egykori Ká-
poszta-kertre vivı út közelében. Úgy mondták, a „front-
kor” (1944–45 tele) itt állt az utat elzáró sorompó. 
 

    A ház (balra) és szomszédja az 1930-as években 
(Heves Iván felvétele) 23. 
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A porta  
A telek viszonylag széles, nadrágszíjparcella-szerő, merılegesen fut neki a tornai fıútnak. Nyugati vége a 
Góbis dombjára meredeken fut fel. Valamikor hosszában kettéosztották, a házzal szembeni részt is szántot-
ták. A teleknek a fıút felé elı végén ma már csak néhány öreg gyümölcsfa („betrenci” szilva, vérbelő körte) 
áll, utcai kerítése vakolt-meszelt kıoszlopos, közötte léckerítés-mezıs, kapuja ún. másfélkapus, deszkázott 
egynyílós volt. 
A ház végében volt elrekesztve a baromfiudvar a trágyadombbal, ólakkal, fölötte a kúttal (valamikor öntött-
vas húzószerkezettel) és az öreg diófával. A baromfiudvart a hatalmas, kétfiókos, jobb fiókja alatt borospin-
cével épült keresztcsőr zárja le.  
A csőr fölött újra szántó kezdıdik, mely napjainkban gyümölcsös, fıként szilvafákkal. 
A ház  
A porta leglátványosabb építménye a jómódról tanúskodó lakóház. Hagyományos háromosztatú lakóépület: 
elsıház – konyha („pitar”) – utóház – kamra – istálló – kocsiszín – fás szinke beosztású. Leginkább kıbıl s 
valószínősíthetıen a bódvarákói grófi, Keglevich-uradalomból származó nagymérető téglából épült (erre kö-
vetkeztethetünk a téglák GKRU feliratából). Érdekessége a rövid ideig tartó építıízlést mutató díszes fejeze-
tő négyoszlopos (kılábas) elıtornác. (Valamikor Szilason több ilyen ház is volt, például a két szomszédja, 
azonban ezek mára elvesztették eredeti formájukat. Viszont sok szép megújításra váró hasonló ház áll 
Bódvarákón.) Oromfala ma is ép, fıként mértani elemekbıl építkezı vakolatmezejét két román lezárású, kö-
zös könyöklıpárkányon ülı padlásablak töri át, alattuk díszes vakolatkeretbe foglalt évszám, az építés éve: 
1909. Az oromháromszög szélein felfutó leveles ág, a két szélen egy-egy csillagrózsát magába foglaló há-
romszögdísz. Az oromháromszög stablonszélét díszes főrészelt deszka díszíti. A vízvetısor palából készült, 
mint a tetı fedése is. 
A tornác mögötti homlokzat egyszerő: szélein és a két ablak között szürke vakolatkváderezés. A 
stablondeszka alatt fut az egyszerő, „cakkos” díszítısor. Az udvari tornác faoszlopos kialakítású, oszlopki-
támasztós és főrészelt dísző deszkamellvédes. 
A nyílászárók közül az ablakok és az ajtók keretei igen díszesek: a fenyıfából készült asztalosmunkák apró-
lékos gyalult profilokkal szegélyezettek, az elsıház ablakain esztergályozott rátétekkel és az ablakokat osz-

tó-takaró léc faragott oszlopfı-szerő 
díszekkel rakott. 
A szobák hajópadlósak, a konyha fel-
tehetıen járólapos (ma: betonos) volt. 
A konyha tüzelıberendezéséhez felte-
hetıen hozzátartozott az elbontott 
falasmasina. A nagy mászókémény 
nyílását a konyhából kétbetétes 
(„fílungos”) ajtó zárja, innen 
szabályozható a kemence hıjének 
kiáramlása. A konyha és hátsóház 
közötti vastag (110 cm-es) falban van a 
padásfeljáró, majd ezt töri át a tokos 
ajtó a kis, hárompolcos falitékával, il-
letve ebben van a fentírt mászókémény 
és a négykenyeres kemence boltozata. 
A kemence így a konyha felıl 
mindössze egytéglányit áll ki a falból. 
 

Az épület fıhomlokzatának díszei 
(Népi díszítımővészet Dél Gömörben és Dél-Tornába C kötetbıl, 2004) 

Koleszár Krisztián 
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Május 
  

A latin Maius hónapot Ovidius szerint a meglett korúak (maiores) tiszteletére nevezték volna el. Valószínőbb 
azonban, hogy a régi római Maia istennı vagy férfi párja Maius volt a névadó. A görögöknél Maia a 
pleiászok egyik csillaga volt, Zeusz szeretıje, és a fıistennek együtt töltött 
éjszakák eredményeként Hermész (latin Mercurius) anyja. Ez a planéta 
istenfi az asztrológia májusi Ikrek jegyében van „otthon”. A csillagkép 
olümposzi védnöke ugyanakkor Apollón volt. İk hárman egy vidám regében 
együtt is szerepelnek. Ez az isteni tolvaj Hermész elsı csínytevésérıl szól, 
aki még azon a napon, hogy megszületett, ellopta bácsikájának, Apollónnak 
50 (!) marháját – a hónap elsı kétharmadában még a Bika havában járunk –
, aztán, mint aki jól végezte dolgát, visszabújt a pólyába, Maia ölébe. Maia a 
növekedés és a szaporulat felett bábáskodott, s a május valóban a 
növekedés hónapja.  
A hónap régmúltjába pillantva, a május mindenütt a nyár aggodalmas 
adventjének tőnik, aminek a jövendı termés féltése volt az alapja. Május az 
ókorban Európa-szerte engesztelı és tisztító szertartások böjtös idıszaka 
volt (Hermész marhalopása szimbolikus utalás lehet erre is). Rómában tilos volt ekkor új ruhát ölteni, házas-
ságot kötni, és házaséletet élni, ekkor takarították ki a templomokat, mosták le az istenszobrokat, mintha 
csak a hónap elıkészület lenne a nyárközépi nagy ünnepekhez. (Hasonló tilalmakkal találkozunk az egykorú 
zsidó vallási elıírásokban is.  
Tóth Árpád :Orgona 
 
Bár holtra metszé kertész görbe kése, 
Még édesíti a fanyar szobát, 
S a hős homályon úgy remeg tovább 
Illatja, mint halk húrok reszketése. 
 

Gyöngyvirággal virágzik a hegyalja 
magyar népdal  
 
Gyöngyvirággal virágzik a hegy alja, 
De szép kislány lakik itt a szomszédba! 
A szememet mégse merem rávetni, 
Mert az anyja nem engedi szeretni. 

Tompa Mihály : Májusban  

Zöld a mezı, foly a patak, 

Hős árnyakon madár-zene; 

Van-e, ki benned, oh tavasz! 

Édes gyönyört nem érzene? 

Kinek csak egy virága volt, 

S benned föl nem virúlhat az: 

Mindegy, akár kihajt az ág, 

Akár a zordon tél havaz! 

 

Szabó Lırinc: Nefelejcs 
 
A virágokból elıször a kék 
nefelejcs tetszett: azt a szép nevét 
külön is megszerettem, hogy olyan 
beszélgetıs és hogy értelme van szin-
te rászól az emberre vele, 
úgy kér (s nyilván fontos neki, ugye, 
ha kéri?), hogy: ne felejts!  
 

Remenyik Sándor 
 
A tücsök birodalma 
Már szól a tücsök, 
Újra megjelent, 
„Átvette csöndes birodalmát” 
Oly nesztelenül, mint a május, 
Virágzó almafák alatt. 
 

 
Hidd el, hogy nem vagy itt: színház az 
életed,  
hidd el: megáll a perc, ha lecsukod 
szemed,  
hidd el, hogy minden vágyad tiszta, 
mint az oltár! 
gondold, hogy messze száll a gép ve-
led! megtaláltad önmagad.  

 

   

Dayka Gábor: A Tavasz 
 
Nyájasbb artzúlattal arany szekerére fel-őlvén 
Innepi fényt ereget Phoebus az ékes egen. 
A fagyos Északnak zúgó fúvallati szőnnek bádjadt 
Zephyrek lengedezési között. 
Harmatban feredett keblét a róza ki-fejti; 
vılgy illatozó Májusi gyöngynek öről. 
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Átjáró magas hegyekben 47. Görög bető vissza 49. Kis utca 50. Kézimunkázik 51. kerek rés, népiesen 53. Pipacsban 
van! Hazafele! 56. Téli sport 57. orosz helyeslés  

S 
Z 
Ö 
V 
E 
G 
  

N 
É 
L 
K 
Ü 
L 

 
 

26. 



  

Északi TÉszaki TÉszaki TÉszaki Tájakonájakonájakonájakon/Természetfotók/Természetfotók/Természetfotók/Természetfotók    
 

BARTÓK JULIANNA 

  

SZALAI ZITA 
 

SZALAI ZITA 
 

  

MOLNÁR MIHÁLY 

KOCSIS EDIT 

  

CZINA TIVADAR 

    
Északi TÉszaki TÉszaki TÉszaki Táááájakonjakonjakonjakon    

 
A BORSOD–ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG LAPJA 

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

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

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

Készült 600 példányban 

    



  

Északi TÉszaki TÉszaki TÉszaki Tájakonájakonájakonájakon/Események képekben/Események képekben/Események képekben/Események képekben    
    

2010.03.27 HTE Szakosztályi túra Bükkszentkereszt 
 

  

2010.04.03 HTE húsvéti túra (Börzsöny) 

2010.04.03.MVSC-VTBE Húsvéti túra 
Verıce 

  

2010.04.17. Bükki források TT 

2010.04.17. Bükk Források TT  
 

  

2010.04.24.V.Szendrıi Vitézlı TT 

2010.04.24 Varsányi Kupa 

  

2010.04.25.HTE Szakosztályi túra Sajókeresztúr 

 


