
Egy megbukott kísérlet… 

Visszatérő tájékozódók a Bükkben 

A tavaly alapított „ÉSZAK-KELETI HEGYEINK TAVAI” jelvényszerző túramozgalom érintendő 

tavai egy részének felkeresésére írt ki kísérleti jelleggel teljesítménytúrát a miskolci 

székhelyű Zöld Sportok Clubja. De vagy az április tizedikei dátummal, vagy magával az 

elképzeléssel lehetett baj, mert írd és mond, mindössze tizennyolcan vállalkoztak rá. Igaz 

ugyan, döntő többségük már a ZSC januári Téli Bükki Tájolását is teljesítette, tehát ők 

alighanem meg szeretnék szerezni „A RÉGIÓ TÁJÉKOZÓDÁSI TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓJA” 

címet, hiszen mindkét túra e sorozat része. És szerethetik a szellemi kihívásokat is, mert a 

„tájékozódási” jelző itt azt jelenti: nincs kötelező, kijelölt útvonal, „csupán” az ellenőrző 

pontokként szolgáló turisztikai objektumok megtalálása a feladat. 

Most rajt és cél helyétől, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség ómassai 

kulcsosházától a megjelölt 6 (Jávorkúti-tó, Sebesvízi-tó, Hámori-tó, Fónagysági-tó, Varbói-tó, 

Mályinkai Pisztrángos-tó) közül a rövid távon (15 km) 3, a hosszún (30 km) valamennyi 

érintése volt a feladat. A Győr, Pécs, Budapest, Debrecen, Putnok, Miskolc, Bükkszentkereszt 

képviseletében túrázók ezt különböző sorrendben oldották meg és fotókkal igazolták.  

A napos, szeles tavaszi időben hosszú távon egy bájos ifjú hölgy, a budapesti Pataki Adrienn 

volt az abszolút leggyorsabb 7 óra 9 perces idejével, a GPS készüléke szerint 40 kilométert 

megtéve. A férfi győztes, az előző napi mátrai teljesítménytúrán megfáradt miskolci Kulcsár 

József 8:18, a legidősebb induló, a 68 éves bükkszentkereszti Kuty László 8:38, továbbá 

Szanyi Péter 8:40, és gyakorlatilag ugyanennyi a második nő, Szanyi Ágnes (8:41) ideje is.  

A rövid távon kiemelkedő (a Téli Bükki Tájoláson hosszú távon győztes) Rácz Péter (3:15) és a 

Mayer László-Mayer Krisztina apa-lánya páros (3:32 és 3:33) ideje. 

A túrateljesítők speciális TÁJFUTÓTÉRKÉP-EMLÉKLAPOT, a leggyorsabbak ezen kívül  

„A TESTED MOZGASD, NE A MOTORT!” feliratú, emblémázott pólót is kaptak. A nyakunkon 

maradt viszont egy csomó megkent, pirospaprikás zsíros kenyér és literszámra tea is.  

Ez a kísérlet tehát nem sikerült, de amint tudjuk, egy kísérlet nem kísérlet… 

 

Kovács Attila 

(Zöld Sportok Clubja, Miskolc) 

 

 

 


