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Az MVSC Természetjáró Szaosztályának 2020. évi krónikája 

A 2020 évben is megndultak a szakosztályi program szerinti túrák és egyéb 

események. Aztán márciusban jött a hideg zuhany. Vagyis a kovid. Azt 

gondolnánk, hogy ezek után nem sok minden történt az év során, de amikor 

elkezdtem összeszedni a történéseket, kiderült hogy kovid ide vagy oda 

nagyon is sok minden összejött az év folyamán. Pédálul márcuisig szabályos 

rendben folytak a túrák, és megtartottuk az évnyitó/évzáró built is. Méghozzá 

nem is akármilyet. A 100. évfordulósat. Úgy ahogy illik, tortával, pezsgővel, tü-

zijátékkal, oklevelekkel, köszöntőkkel és bulizással. 

A Vasutas Természetjárók Szövetsége újjáalakulásának 30, évfordulójára 

beindított egy programsorozatot. A szokásos “fizikai” találkozók elmaradtak, de 

folyt a virtuális élet. Irodalmi pályázat, túrista totó, túravezetők jutalmazása stb. 

Szakosztályunk tagjai itt sem vallottak szégyent.  

Tartottuk egymással a kapcsolatot egyrészt az MVSC Természetjáró Sza-

kosztály facebook oldalán, másrészt egy levelező oldalon (Karantén Híradó) 

keresztül. 

Természetesen túráztunk is, de mindig a megengedett szabályoknak megfele-

lően. 

Így gyűlt össze egy füzetre való anyag, olvasgatásra, nézegetésre és okulásra. 

2020. február 14. évzáró/évnyitó összejövetel 

 

 

 

 



MVSC 

3 

Csarnai Béla Szakosztály vezetö beszámolója a 2019 évröl  

Kedves Vendégeink, kedves Túratársak! 

Sok szeretettel köszöntök Mindenkit. Külön köszöntöm Bernáth Mariettát a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség alelnökét és Molnár 

Istvánt a Vasutas Természetjáró Szövetség elnökségi tagját. Külön köszöntöm 

még a napokban születés- illetve névnapjukat ünneplőket és sok boldogságot, 

jó egészséget kívánok Mindnyájuknak. 

Egy régi újságcikkből tudjuk, hogy 1920. április 11-én túrát szerveztek a vasu-

tasok és később az MVSC szakosztályaként működtek tovább. A régi időkről 

sajnos, nem sokat tudunk, de a szakosztály jelenleg is él – azzal a 

különbséggel, hogy ma már csak 1 aktív vasutas dolgozó van a tagjai között. 

A 99. esztendőben a szakosztály létszáma 90 fő volt. Ebből aktív dolgozó 19 

fő, nyugdíjas 65 fő, fiatal 3, általános iskolás 3 fő (közülük öten a Ruszkai há-

zaspár unokái). Szakosztályunk tagja a Magyar Természetjáró Szövetségnek, 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetségnek, és a tagok 

közül 47 fő a Vasutas Természetjárók Szövetségének is tagja volt. 

Annak ellenére, hogy a tagság nagyobb része nyugdíjas korú, 247 túrán több 

mint 4400 km-t gyalogolt, és ebben nincs benne Kis Sándor túratársunk 

Spanyolországi zarándokútja a több mint 1100 km-ével. Ezen kívül volt 5 

kerékpáros túra is.   

Többnyire 1 napos túráink voltak, de volt többnapos szakosztályi szervezésű 

húsvéti túra a Pilisben, jártunk néhányan Erdélyben az Erdélyi Kárpát 

Egyesület szovátai táborában, részt vettünk a Vasutas Természetjáró 

Szövetség tatai és Balaton-felvidéki többnapos rendezvényén. A programban 

meghirdetett túrákon kívül sok egyéni túra is volt.  

Megrendeztük a Tokaji Bakancsos Bortúrát 10, 18. 26 és 30 km-es távokon, 27 

szakosztály tagunk segítette a túra zökkenőmentes megrendezését. Előtte 

Tarcali Magdolna, Solczi Ágnes, Palotai Attila a barátjával segítettek az útvonal 

járhatóvá tételében, jelzéseket is pótoltunk, a rendezvény előtti napon 

szalagozással jelöltük ki a szőlőkben vezető utakat. Fáradozásunk ellenére a 
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beígért rossz időjárás miatt a rendezvény veszteséges lett, a várt 250 helyett 

154 túrázó jött el. 

Tagjaink közül Solczi Ágnes, Tarcali Magdolna, Váradi Zsuzsanna,a feleségem 

besegített a Megyei Szövetség útjelzés felújítási munkáiba. Diáktúrákon 

csoportok vezetésében segédkezett Németh Gyuláné, Solczi Ágnes, Sum An-

na, Váradi Zsuzsanna, Ruszkai Gáborné, Ruszkai Gábor, Váradi Zsófia, Bartók 

Julianna, Szabóné Lőcsei Zsuzsanna, Kovács Béla, Csarnai Béláné. 

Korábban aktívan jártak tagjaink tájékozódási versenyekre. Különböző okok 

miatt 2019-ben már csak 2-3 egyéni versenyre és 1 csapatversenyre sikerült 

eljutni. Ennek ellenére Bartók Julianna az egyéni bajnokság nyílt kategó-

riájában 6. helyezést ért el. Gratulálok az eredményéhez. 

Ugyancsak gratulálok Váradi Zsuzsannának, Katona Évának és Palotai At-

tilának az Országos Kéktúra teljesítéséhez, Attilának és Évának az Érdemes 

Természetjáró cím eléréséhez is. Rengeteget gyalogoltak, utaztak, mire min-

dezt sikerült elérni. Remélem, hamarosan Viszlai Zsoltnénak is gratulálhatunk 

a Kéktúra teljesítéséért (most van elbírálásra beadva az igazolófüzete) és úgy 

hallottuk, a Miháczi házaspár is a túra befejezéshez közeledik. 

A VTSz tagok múlt évi teljesítésének vasutas minősítési szabályzat szerinti 

elbírálása folyamatban van, a 47 tagból 19 fő ért el ezer pontnál többet. 

Közülük a legtöbb pontja Palotai Attilának van, jóval 3 ezer fölött. 1-2 több 

egyesületnél túrázó túranaplója hiányos még, de hamarosan meg lesz a kiér-

tékelés.  

A 100. évfordulóra készülve múlt évben emblémás egyen póló készült tagjain-

knak. Az emblémát Bartók Julianna tervezte meg, és ő és Solczi Ágnes jártak 

utána, hogy hol lehetne elfogadható minőségben és nem túl drágán elké-

szíttetni.  

Bartók Julianna ötlete volt, hogy a 100 éves évfordulót túrasorozattal ünnepel-

jük meg. Az első ilyen túra januárban már megvolt, február 29-én lesz a követ-

kező Solczi Ágnes vezetésével. Összesen 10 túrából áll a sorozat, év végén a 

legaktívabb résztvevők csekély elismerésben részesülnek. (Ezt az elképeze-

lésünket feülírta az élet. Közbejött a koronavírus !)  
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Németh Gyuláné köszöntöje a 100 éves évforduló  

alkalmából  

 100 ÉV ERDEI UTAKON

  

1920. április 10. – 2020. április 10. 

Kedves Túratársak, kedves Barátaim! 

Felemelő érzéssel tölt el, hogy tagja vagyok az MVSC Természetjáró Sza-

kosztályának, amely 100 éve alakult, és a mai napig biztosít aktív, egészséges 

kikapcsolódást, segíti hazánk megismerését, és egy erős, összetartó közössé-

gi hely, ahol a túrázáson kívül segítő, megértő, baráti kapcsolatokra is 

lelhetünk. 

Töltsön el bennünket büszkeséggel, hogy mi éppen most tartozunk a tagjai 

közé! 

 Száz év! Kimondani is sok. Ahhoz, hogy valaminek a centenáriumát ünne-

pelhessük, sok fontos dolognak kellett történnie, különben nem maradt volna 

fenn ennyi ideig. Nem folytattam a szakosztály életéhez kötődően mély 

kutatásokat, de az biztos, nagyszerű szakosztályvezetői, túravezetői lehettek, 

és mindenkor aktív tagságot tisztelhetünk elődeinkben. 

 Csupán 10 éve vagyok tagja ennek a közösségnek. Belépésem idején meg-

tapasztaltam, hogy ez egy jó hely. Sok kedves, segítő, barátságos ember a 

társadalmi élet szinte minden területéről, s éppen ezért érdekes beszélgetése-

ket lehet folytatni. Ugyanakkor itt mindenki civil. A legfontosabb azonban a 

természet és a túrázás szeretete, amely összetart bennünket. 
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Mit is adott nekem ez a szakosztály az elmúlt tíz év alatt? Sok-sok felejthe-

tetlen túrát. Minden hétvégén legalább két túra, de sokszor három, négy le-

hetőségből választhatunk. Gyönyörű utak a Bükkben, a Zemplénben vagy a 

Mátrában, és az ország távolabbi részein is. Rövid vagy hosszú, nehéz vagy 

könnyű – mindenfélét találhatunk. És akkor még nem beszéltünk a teljesítmény 

túrákról, a tájékozódási versenyekről, vagy a VTSZ által szervezett több napos 

rendezvényekbe való bekapcsolódás lehetőségéről. Emlékezetesek az EKE 

táborok, a húsvéti túrák a Mikulás túrák, és a szilveszteri-új év köszöntő túrák. 

Van saját teljesítmény túránk /Tokaji Bakancsos Bortúra/, melynek megren-

dezéséhez az egész szakosztály összefogására szükség van. Izgalmas feladat 

részt venni az előkészületekben, vagy a lebonyolításban, és megtapasztalni az 

elégedett, visszatérő résztvevők elismerő szavait. A februári évértékelő fehé-

rabroszos, vacsorás, zenés, táncos rendezvény sokunk kedvence. 

Nagyon megtisztelő, hogy egy ilyen jeles 100 éves évfordulón nekem jutott a 

feladat, hogy méltassam a szakosztály régmúltját. Bizonyára lett volna tőlem 

alkalmasabb személy is erre a feladatra, de a véletlen ezt hozta. Hisz amit leír-

tam, az csak a század utolsó dekádja - felsorolt programok, élmények tizede. 

Érdemes volna mások, idősebbek visszaemlékezéseit összegyűjteni, olyan-

okét, akik 20-30-40-, vagy talán még annál is több éve járják az erdőt az 

MVSC-vel. Biztos lenne számos érdekes, különleges, emlékezetes vagy vicces 

történet. 

A felsorolt programok, élmények mögött sok-sok társadalmi munka van. A 

feladatok koordinálása nem kis feladat. Szakosztály vezetőnk Csarnai Béla és 

párja Gizike nem maradnak el a korábban említett kiváló szakosztályvezető 

elődök mögött. Sőt… Munkájukat hozzáértés, lelkiismeretesség, precizitás, 

kedvesség, megértés és tapintat jellemzi. Remélem még sokáig és jó 

egészségben tudják tevékenységükkel előmozdítani a közösség életét. 

Tapasztalt túravezetőink szintén nagyon fontosak csapatunk életében. ,Ők 

azok, akik lehetővé teszik, hogy varázslatos helyekre eljussunk mindenféle 

előzetes előkészületek nélkül. Tudjuk, a túravezetés nem csak abból áll, hogy 

kitalálom az útvonalat, és a csapat elején megyek. Ehhez nem kellene más 

csak térkép és a felfestett jelek figyelése. Egy kis térképismerettel bárki meg 
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tudja tenni. A túravezető felelőssége sokrétű tervezést, szervezést, felké-

szülést, korrekt tájékoztatást jelent a túrázók felé. Milyen jó, mikor a sokszor 

járt utat is különlegessé teszik egy pici letéréssel, ahol szemet gyönyörködtető 

kilátás, barlang, szikla vagy pompás virágnyílásban van részünk. Ezért is sze-

retem az MVSC túráit! 

Kedves Túratársak! Lépjünk át a következő 100 évbe és ne feledjük! A 200. 

évfordulót dédunokáink fogják ünnepelni, ha a következő száz évben is meg 

lesz a három fontos dolog: kiváló szakosztály- vezetők, túravezetők és a leg-

fontosabb; a lelkes, minden újra fogékony, segítőkész, barátságos, 

természetszerető tagság. Akik a túra végén sosem feledik megköszönni a 

túravezető fáradozásait. 

Vigyázzatok magatokra! A koronavírus-járvány ugyan bojkottálja a jubileumi év 

első félévi túráit, de reméljük ősszel már bátran válogathatunk a program-

füzetünk gazdag túrakínálatából. 

Köszönöm, ha elolvastátok az évforduló alkalmából született gondolataimat és 

kellemes emlékeket idéztem fel Bennetek. 

Németh Gyuláné 
  

 

 

 

 

Jól tudom: a fényt a szemem itta, a dalt a fülem fogta, a simogatást a kezem 

érezte, szép utakon a lábam vitt, és a gondolatok a fejemben születtek, mint 

az ég távoli villódzása, de mindezt a szívem gyűjtötte össze, és belőle lett 

minden, ami Szeretet. 

(Fekete István) 
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A 2019 évi szakosztályi munka elismerése 

Csarnaai Gizike speciális pólója 

 

Gondolkoztunk egy ideig és végül 

úgy döntöttünk, hogy egy egyedi 

tervezésű pólóval köszönjük meg 

Gizike 2019. évi áldozatos 

munkáját. 

Viselje egészséggel !  

 

 

  



MVSC 

9 

 

Eredményeink 2019 

 

Érdemes természetjáró 

Katona Éva, Palotai Attila 

 

 

Országos Kék Túra 

Katona Éva, Palotai Attila, Váradi Zsuzsanna 

 

 

Országos egyéni tájékozódási túraverseny 

Női kategória: Csarnai Béláné 8. hely 
Nyílt kategória 6. hely Bartók Julianna 

 

Senki sem veheti el tőlünk, hogy csendben kicsit büszkék legyünk.  
(Georg Klein) 

 

https://www.citatum.hu/szerzo/Georg_Klein
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A 2019 évi vasutas természetjáró minösítések 

ARANY 

Palotai Attila  3463 pont   
 

EZÜST 

Tarcali Magdolna 2 749 pont Miháczi Ferencné 2 271 pont 

Katona Éva 2 648 pont Csarnai Béláné 2 178 pont 

Miháczi Ferenc 2 271pont   
 

BRONZ 

Bartók Julianna 1 806 pont Ruszkai Gáborné 1 201 

Váradi Zsófia 1 783 Pölöskei Éva 1 194 

Varga Jánosné 1 736 Szendrei András 1 115 

Solczi Ágnes 1 403 Varmuzsa Rezsőné 1 097 

Váradi Zsuzsanna 1 398 Németh Gyuláné 1 066 

Kocsis Éva 1 381 Varmuzsa Rezső 1 053 

Zattler Szabolcs 1 253   
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2019. évi túravezetöink  

A túravezető számára a legnagyobb elismerés, ha a túra 

végén látja az elégedettséget a túrán részt vevők arcán, 

köszöneteket kap, esetleg a túráról írt beszámolókban 

pozitív jelzőket használnak a túrára és rá egyaránt. A 

túrán részt vevők számára is fontos lehet az elismerés. 

Jól eshet például egy túravezetői méltatás annak, aki először teljesít egy 

hosszabb, nehezebb túrát, vagy egy elismerés a többi túratárstól annak, aki a 

nehezebb szakaszokon mindig ott volt segíteni a többieknek. (Idézet az MTSZ 

honlapjáról). Éppen ezért mint minde évben, “tárgyjutalomban” (csokoládé) ré-

szesültek 

Bartók Julianna 

Bencze István  

Bodon Lászlóné 

Csarnai Béla 

Csarnai Béláné 

Gál Lászlóné 

Dóczé Ivánné 

Karlaki Lajosné 

Kovács Béla 

Németh Gyuláné 

Palotai Attila 

Pap Attila 

Ruszkai Gábor 

Ruszkai Gáborné 

Simcsik László 

Solczi Ágnes 

Sum Anna 

Szabóné Lőcsei Zsuzsanna 

Szűcs József 

Váradi Zsófia 

Varga Jánosné 

Varmuzsa Rezső 

Varmuzsa Rezsőné 

Viszlai Zsoltné 

Zsadányi József 
 

2019. évben megyei diák túrákat vezettek 

Németh Gyuláné, Solczi Ágnes, Sum Anna, Váradi Zsuzsanna, Ruszkai 

Gáborné, Ruszkai Gábor, Váradi Zsófia, Bartók Julianna, Szabóné Lőcsei Zsu-

zsanna, Kovács Béla, Csarnai Béláné. 
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Törzsgárda tagok 2019 
 

   

    

Csak haladsz az erdőn át és arra gondolsz, hogy szép. A virágok, ahogy nyí-

lnak. A fák, ahogy egymás közt suttogva beszélgetnek. A forrás, ahogy csob-

og. A madarak, ahogy dalolva, fütyörészve, csivitelve szökdösnek ágról-ágra. 

A mókusok, a nyulacskák, minden. Csak haladsz csöndesen, gyönyörködve, 

céltalanul, s egyszerre csak kilépsz az Angyalok Tisztására. Nem is tudod, 

hogy ez az, mivel az angyalokat nem láthatja a szemed. Csak annyit látsz, 

csak annyit érzel, hogy csodálatosan szép És megállsz. És abban a pillanat-

ban megnyílik a szíved, és az angyalok észrevétlenül melléd lépnek, 

egyenként, lábujjhegyen, és belerakják kincseiket a szívedbe. A legnagyobb 

kincseket, amiket ember számára teremtett az Isten. A jóságot, a szeretetet és 

a békességet.                                           (Wass Albert: Mesél az erdő , részlet) 
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Születésnaposok 2019 

80 + 

Orehovszkyné Várhegyi Olga 

Saska Ferencné 

Varga Jánosné 

Bucsi Szabó László 
 

75 

Bialkó Gyuláné 

Jenet Barnabás 

Juhász József 

Karlaki Lajosné 

Kalász István 
 

70 

Bereczki Dánielné 

Jakab Lászlóné 

Juhász Erzsébet 

Miháczi Ferenc 

Pap Attila 
 

 

65 

Csonka Ilona 

Kovács Béla 

Ruszkai Gábor 

Ruszkai Gáborné 

Simcsik László 

Takács Ágnes 

Váradi Zsófia 

Vas Andrásné 
 

60 

Gyulai Margit 

Hegedűs  Zoltán 

55 

Solczi Ágnes 
 

50 

Sarlainé Orosz Judit 
 

Legyen hát könnyű a zsákod, 

és mindig jó az idő 

hogy télen ne fagyj meg, s nyáron 

ne forrjon a levegő! 

(Georgij Krivonyiscsenko) 

 

https://www.citatum.hu/szerzo/Georgij_Krivonyiscsenko
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2021. februárban tartottuk volna szokásos évzáró/évnyitó 
összejövetelünket de a pandémia miatt ez is elmaradt. Nem mar-
ad el azonban az 2020-as év értékelése, mert járvány ide vagy 
oda, sok minden történt 2020-ban is. 

Csarnai Béla Szakosztály vezetö beszámolója 

a 2020. évröl 

Természetjáró szakosztályunk nagy tervekkel indította az esztendőt: a sza-

kosztály általunk ismert megalakulási idejének 100 éves évfordulóját egy tíz 

túrából álló „100 év – 100 km” c. jubileumi túrasorozattal szerettük volna 

megünnepelni, valamint felvállaltuk a Vasutas Természetjáró Szövetség júni-

usi Sátoraljaújhelyre tervezett Országos Vasutas Természetjáró Találkozója 

túráinak megtervezését, lebonyolítását. Húsvéti többnapos túránkat ezen 

útvonalak előzetes bejárásához a Zempléni hegységbe terveztük. 

A koronavírus járvány miatt tervünket nem tudtuk megvalósítani. A program-

füzetünkben szereplő túrákat január 04. – március 14. és május 23. – novem-

ber 11. között megtartottuk, de elmaradt az összes több naposra tervezett 

rendezvény és a kieső időszak túrái.  Nem indult tagunk tájékozódási 

túraversenyen, kevés rövidebb távú teljesítménytúrán is csak 1-2 fő vett részt. 

Szeptemberre tervezett teljesítménytúránkat nem rendeztük meg. 

A körülmények ellenére a nyári időszakban még növekedett a szakosztály 

létszáma, jelenlegi tagságunk 103 fő, ebből aktív dolgozó 23 fő, 14 év alatti 

gyermek 3 fő, diák 3 fő, nyugdíjas 74 fő. A túrákon többnyire a nyugdíjasok 

részvétele jellemző. Gyakran csatlakoztak vendégek is pl. a Szuperinfo c. 

újságban megjelent túraismertetőnek köszönhetően. 

Tagságunkból idén is többen részt vettek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Természetjáró Szövetség útjelzés felújítási munkáiban, és túravezetőként a 

Szövetség diáktúráin.2020.09.19-én a Magyar Természetjáró Szövetség 

természetjáró irodalmi és ismeretterjesztő munkásságáért Bartók Julianna 

túratársunkat Dr. Thirring Gusztáv emlékérem kitüntetésben részesítette.  

Miskolc, 2020. december 9.( Csarnai Béla) 
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A 2020 évi szakosztályi munka elismerése 

 

Eredményeink 2020 

 
Dr. Thirring Gusztáv Emlékérem 

Bartók Julianna 

A kitüntetést kimagasló természetjáró irodalmi, ismeretterjesztő tevéken-

ységért. adják. Kritérium: Legalább 5 éves folyamatos publicisztikai tevéken-

ység. Ez a természetjárással kapcsolatos folyóirati cikkek, tájékoztató 

füzetek, útikalauzok, térképek publikálását/szerkesztését jelenti.  

 

 

Országos Kék Túra 

Viszlai Zsoltné 

 

 

 

A Bükk szirtjei túramozgalom (MVSC) 

Váradi Zsuzsanna 

 

Senki sem veheti el tőlünk, hogy csendben kicsit büszkék legyünk.  
(Georg Klein) 

https://www.citatum.hu/szerzo/Georg_Klein
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A VTSZ 2020-ban ünnepelte újjáalakulásának 30. évfordulóját, ebböl 

az alkalomból minden hónapra meglepetéseket, érdekességeket ter-

veztek. 

VTSZ30-01 TURISTA ÉLMÉNYEK irodalmi pályázat 

Január hónapban a Magyar Kultúra napja kapcsán Turista élmények irodalmi 

pályázatot hirdettek, melyen két szakosztály tagunk (Bartók Julianna és Koc-

sis Éva ) is részt vett. A pálya-műveket a VTSZ egy külön “A VTSZ ihlette” 

című füzetben jelentette meg. 

 

 

VTSZ30-02 Idegenvezetők világnapja  

2020 február 23-án a szakosztály gödöllői városnéző túrát tartott, Bartók 

Julianna vezetésével 
 

VTSZ30-03 
A VTSZ rendezvényeken aktív túravezetőinek 

elismerése 

Csarnai Béla, Csarnai Béláné Gizike, Ruszkai Gáborné, Karlaki Lajosné  

Emléklap nem készült hozzá, de gazdag és tartalma ajándékcsomagot 

kaptak a jutalmazottak (hátizsák stb.) 
 

VTSZ30-06  Nemzetközi Duna-nap 

2020. június 10-én Tiszatavi csónaktúrát tartottunk, Német Gyuláné veze-

tésével.  

https://drive.google.com/open?id=1_r6XRyOCEdx7NBcK_PbdAhm9uFfjpdv4
https://drive.google.com/open?id=1_r6XRyOCEdx7NBcK_PbdAhm9uFfjpdv4
https://drive.google.com/open?id=1_r6XRyOCEdx7NBcK_PbdAhm9uFfjpdv4
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VTSZ30-04 

Érvényesítés, minden 30.  

regisztrált VTSZ tag 

VTSZ30-07 

Jubileumi totó 

a 30. hét minden napján 

  

 

VTSZ30-08 Fiatalok világnapja 

2020. augusztus 30-án túrát tartottunk a „Majális parktól-Majális parkig” 

Viszlai Zsoltné vezetésével. 

 

VTSZ30-10 Idősek világnapja; Vasutas Természetjáró Nap 

2020.október 25-én túrát tartottunk a Hollóstető-Bükkszentkereszt útvonalon 

Varga Jánosné vezetésével. 

 

VTSZ30-12 Aktivitás a VTSZ-ért 

 



MVSC 

18 
 

2020. évi túravezetöink  

A túravezető számára a legnagyobb elismerés, ha a 

túra végén látja az elégedettséget a túrán részt 

vevők arcán, köszöneteket kap, esetleg a túráról írt 

beszámolókban pozitív jelzőket használnak a túrára 

és rá egyaránt. A túrán részt vevők számára is fon-

tos lehet az elismerés. Jól eshet például egy 

túravezetői méltatás annak, aki először teljesít egy 

hosszabb, nehezebb túrát, vagy egy elismerés a 

többi túratárstól annak, aki a nehezebb szakaszokon 

mindig ott volt segíteni a többieknek. (Idézet az 

MTSZ honlapjáról) Az idén csak virtuális jutalmat 

tudunk adni, de annál nagyobb szívvel és szeretettel. 

Bartók Julianna 

Bodon Lászlóné 

Csarnai Béla 

Csarnai Béláné 

Gál Lászlóné 

Dóczé Ivánné 

Karlaki Lajosné 

Kocsis Éva 

Kovács Béla 

Németh Gyuláné 

Palotai Attila 

Pap Attila 

Ruszkai Gábor 

Ruszkai Gáborné 

Simcsik László 

Solczi Ágnes 

Sum Anna 

Szabóné Lőcsei Zsuzsanna 

Szűcs József 

Váradi Zsófia 

Varga Jánosné 

Varmuzsa Rezső 

Varmuzsa Rezsőné 

Viszlai Zsoltné 

 

A 

túravezet

ő 
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Törzsgárda tagok 2020 
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Az élet olyan mint 

egy vonat. Megy 

tovább. És jó is 

hogy így van, mert a 

vonat végül is eljut 

az uticéljához 

(Agatha Christie) 
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Születésnaposok 2020 

80 + 

Orehovszkyné Várhegyi Olga 

Saska Ferencné 

Varga Jánosné 

Bucsi Szabó László 
 

80 

Dede Józsefné 
 

75 

Dóczé Ivánné 

Mérkői Tiborné 
 

A legvégén nem az fog 

számítani, hogy mennyi év volt 

életedben, hanem hogy menyi 

élet volt éveidben. 

(Abraham Lincoln) 

 

70 

Csabai Barnabásné 

Hidasi Katalin 

László Gábor Endre 

Tarcali Magdolna 
 

65 

Bartók Julianna 

Dsupin Ida Terézia 

Ignáczné Borbély  

Zsuzsanna 

Kocsis Éva 

Mátrai Gyuláné 

Szabó Vincéné 

Váradi Zsófia 

Vas Andrásné 
 

55 

Szabóné Lőcsei 

Zsuzsanna 

Viszlai Zsoltné 
 

10 

Ruszkai Melinda 
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Irodalom 

Beszámoló a 2020 január 11-i szakosztályi túra 

Ez évben 100 éves az MVSC 

Természetjáró Szakosztálya. Ennek ti-

szteletére 2020-ban túrasorozatot 

indítottunk, amelynek az első túrája 

2020.01.11.- én volt. A ködös nyirkos 

idő ellenéré35-en indultunk neki a 

túrának Miskolc Majláth városrészből. 

Utunk során először az ismeretlen kato-

na sírjánál álltunk meg. A második világháborúban ezen a vidéken kemény 

harcok dúltak és sok katona lelte ezen a helyen a halálát. A sír ma már üres 

mert a német katonákat haza vitték, a többieket a miskolci Hősök temetőjé-

ben helyezték örök nyugalomra. Egy megemlékező gyertya gyújtás után foly-

tattuk utunkat. A következő pihenő helyünk az útmenti zsombolynál volt. Ez 

az üreg egy vízgyűjtőjétől lehatárolódott fosszilis víznyelő barlang. Az egykori 

víznyelő töbörből a felszinen már gyakorlatilag semmi nem látható. Ezt a 

jégkorszak időszakában a felszí n mozgása szinte teljesen lepusztította. A be-

járat környezetében az út két oldalán több barlang bejáratra utaló felszíni 

karsztforma, úgynevezett suvadás figyelhető meg. A barlang bejárata alatt 

nyíló 18 méteres akna csak kizárólag kötél technikával járható. Az 1970-es 

években emberi csontokat és koponyát is találtak, amelyeknek a kora nem 

vált ismertté. A bejárat bezárása, valamint az útépítés miatt felhalmozott tör-

melék eltá volítása 2015-ben történt meg.  

Egy darabig jelzetlen úton haladtunk tovább, majd elértük a Kohász kék+ utat. 

Ez a miskolci vasgyárat köti össze az ózdival. Az Irén forrásnál volt le-

hetőségünk jó ízűen megreggelizni. Előkerültek az otthon gondosan elké-

szített szendvicsek és sütemények. Néhányan a megmaradt karácsonyi 

szaloncukorból is hoztak egy kis kóstolót. A nap esetenként néhány percre 
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előbújt a felhők mögül, de ezt leszámítva ködös időben értünk a Nagy 

Sánchoz. Ez még valamikor a kelta időkben épült földvár maradványa. Innen 

ereszkedtünk le Bükkszentlászlóra, ahonnan busszal utaztunk tovább Miskolc 

belvárosa felé. 

Simcsik László 2020 január  

(Megjelent a VTSZ 2020.január-februári Hírlevelében.)  

 

Mese a Mikulás túráról és a szalonnasütö hely keresésröl. 

Hol volt hol nem volt, hogy egy derék Turista Királylány túrát hirdetett Mikulás 

napjára, és mivel nagyon eszes és furmányos királylány volt, még szalon-

nasütést is ígért sokaságnak, mert tudta, hogy szalonnasütést a turista népek 

igen kedvelik. 

Készülődtek is a turista legények és lányok. Került a tarisznyába szalonna, 

kenyér, hagyma, az ínyencek még egy kis kolbászt is mellé tettek. A lányok 

hajnalig sütötték, a süteményeket (még finom keksz golyó is akadt), pogácsát 

is csomagoltak. A legények sem akartak lemaradni, a butykosok megteltek 

pálinkával, borral, kinek mi termett az idén. 

Ám túra előtti napon jő a fekete leves. Üzent a Hegyek Gazdája, hogy nem 

mehetnek a turista legények és lányok a kiszemelt szalonnasütő-helyre 

(Helyipari forrás), mert ott nagy munkálatok folynak. Régen látott ilyet a kerek 

erdő népe. Minden felásva, kivágva, összedőlve. Na de a Királylány nem ijedt 

meg, nem olyan fából faragták őt. Módosított a terven és üzent a turistáknak, 

hogy a nevezetes szalonnasütés egy fertállyal odébb (Csókás) lesz. 

Így megnyugodván a turista legények és leányok szép számmal gyülekeztek 

a város szélén. Ideális túra idő volt. Előző napon az ég megeresztette fehér 

áldását, és időnkét a nap is előkandikált a felhők mögül. Szépen fehérlett az 

út, ahogy hátukon a teli tarisznyával nekivágtak az útnak. 

Szaporán, jókedvűen szedték a lábukat, de nem messze a város szélétől egy 

reszketős fázós ember (akin szép világítós mellény volt), állította meg őket. 
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Nem mehettek tovább az úton! A Nagy Felséges Vadászok éppen errefelé lö-

völdöznek, félő, hogy ha ember jár arra, még megsebesül. Hogy a ragya es-

sen a puskájukba fakadtak ki a turisták. Mért éppen erre? Nem elég széles a 

nagy kerek erdő? 

De nem volt mit tenni, a puska mégiscsak erősebb, mint a láb, így aztán 

összegyűltek és tanakodni kezdtek. Hogyan tovább? Egy páran megijedtek 

és vissza akartak fordulni. De nem addig az! Tanácskoztak, tanakodtak, több 

javaslat is elhangzott, aztán a Királylány és a Legbölcsebb Turista, kiadták a 

verdiktet: irány a Vadas Jenő forrás!  

El is indultak, a jó kedvük visszatért. Nagyon szép havas tájon mentek, 

beszélgettek, gyönyörködtek a zúzmarás fákban. Nem tudni ki vetette föl, 

hogy ha már ennyi időt elpazaroltak, akkor, miért ne rövidítsenek az úton. 

Mindjárt ott is termett előttük egy ígéretes útelágazás. Az egyik út nagyon 

csalogatott: Erre gyertek! Kisebb vita után el is indultak rajta. Mentek, mentek 

mendegéltek, egyszer csak mintha tőből elvágták volna elfogyott az út. Néz-

tek jobbra, néztek balra, de az út az csak nem került elő. Na de nem voltak ők 

annyira ijedősek, folytatták útjukat egy völgyi vadcsapáson, Egyszer csak 

elfogyott a vadcsapás is. Most mi legyen? A turista soha nem fordul vissza, 

így csak egy irány maradt. Fölfelé! Nekivágtak bizony a leányok és legények 

a hegynek . Hol a fákba, hol a gallyakba, hol a hajukba kapaszkodtak, hol 

meg sziklákon csúszkáltak de a Legbölcsebb Turista vezényletével nagy 

nehézségek árán kijutottak egy szépen jelölt útra. Egy hibádzott csak a 

dologban, nem tudták hol vannak és ki tudja merre tűnt a vágyott forrás?  

Ismét összegyűltek és tanácskoztak. De most aztán tényleg kellene már 

végre egy jó kis szalonnasütő-hely, ha már hármat elszalasztottunk!. A leg-

tapasztaltabb turista legények és leányok, akik már régen koptatják az erdők 

útjait emlékeztek rá, hogy van valahol emellett az út mellett egy forrás, amit 

egy egyszeri leányról Hajnalkának neveztek el, és ha az emlékek nem csal-

nak van ott egy szalonnasütő-hely.  

Fel is kerekedtek és elindultak a forrás felé, de ott nagy csalódás érte őket. 

Mintha átok ült volna rajtuk! Szűk volt a hely nem fértek el rendesen, a vastag 
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hó alatt az fránya tűzrakó hely is eltűnt. Ebből se lesz már sült szalonna mon-

dogatták nagy búsan! 

Már kezdtek fáradni, éhesek is voltak, a csábító finomságok meg csak 

lapultak a tarisznyák mélyén, többen fel akarták adni küzdelmet. De az éhség 

nagyúr! Ha az minden igaz nem messze van itt egy másik forrás. Elindultak 

hát, reményekkel telve. 

Kitartásukat siker koronázta. Megtalálták a forrást, amely nem véletlenül viseli 

a Szent István nevet. Itt aztán volt minden. Működő forrás, szalonnasütő hely, 

terülj-terülj asztalkák! Terültek is. Minden földi jóval. A Királylány irányításával 

fát gyűjtöttek, hamarosan lobogott a tűz, pattogtak a szikrák, feszültek a nyár-

sak, sültek a szalonnák, csöpögött a zsír, illatozott a hagyma… csitult az 

éhség, csillapodott a szomjúság.  

Így esett, hogy a derekas Túravezető Királylány betartotta ígéretét, sok ka-

land után meglett a szalonnasütő-hely.  

Az öreg bölcs turista meg is jegyezte: ezek után a krónikákban ennek a 

túrának neve „SZALONNASÜTŐ-HELY KERESŐ” túra legyen. És lőn. 

No innen elég volt a mesebeli izgalmakból így aztán csak úgy egyenest 

legyalogoltak a hegyről és hazatértek. 

Azóta is boldogan élnek és sütik a szalonnát, amíg meg nem halnak.  

Bartók Julianna 2020 január (2019.december 7-i szakosztályi túra) 
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Hogyan keletkezett a zúzmara? (Tündérke történeteiböl). 

Tündérke a Tündérkertben élt, egy tündér házban lakott és élte a tündérek 

hétköznapi tündér életét. Legtöbbször rengeteg dolga volt, de most éppen 

lazított. Gondolta tesz egy kört a tündérkertben, olyan gyönyörű az idő. Per-

sze a Tündérkertben mindig gyönyörű idő van. Tavasz. A virágok pompáznak, 

a patak csobog az ég kék tele fehér bárányfelhőkkel Egyszóval minden 

tökéletes.  

Elindult hát a patakpart felé. Imádta a vizet, nézni, ahogy hullámokon megcsil-

lan napfény, meg ahogy köveken átbukik víz és apró gömbökké robban. Órá-

kig el tudta volna nézegetni, de nem sokáig volt nyugta. 

Egy csapat manócska érkezett. A manócskák egyébként olyan kis ártatlan 

lelkek. Izgatottan, tanácstalanul nézelődtek, aztán felcsillant a szemük. 

Egymás szavába vágva kiabáltak:  

- Tündérke, Tündérke! Jaj de jó hogy itt vagy! Képzeld! Baj van odaát! Az 

odaát az „of   line” vagyis a valóságos világ. 

-  Miért? Mi történt? 

- Holnap túrázni megy a Csapat! Mondták izgatottan a manócskák. 

- Ez nem meglepő, Ők állandóan csak mennek!  

Tündérke offline barátai egy túracsapat voltak. Folyton gyalogoltak. Tündérke 

néha álruhában közéjük állt. Általában jól érezte magát még akkor is, amikor 

másnap alig bírt lábra állni a tündér izomláztól.  

-  De mi a probléma? 

- Hát amerre mennek! Képzeld el Tündérke, a város szélén túráznak, és az 

ottani utak nagyon szemetesek és gazosak. Sajnos az emberek már csak 

ilyenek szemetelnek, szemetelnek, szemetelnek. Persze nem a turisták sze-

metelnek, de mi lesz az egójukkal? Nem volna ezt jó nekik látni. Ros-

szkedvűek lesznek meg minden. 

- Mit lehetne csinálni? Megoldjuk! Tündérkében felébredt a tettvágy.  
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Amúgy tündérek rendes őszi programja odaát az offline-ban a fák 

kiszínezése. Sárgák, rozsdabarnák itt-ott egy-két mélybordó folt és persze a 

fenyők örökzöldjei. Aztán jön a lombhullás. Vastag avar puha takaró borít 

mindent. Aztán megnyílik az ég és jön a fehér hólepel. Illetve az idén nem jött. 

Sajnos ebbe még tündérkertiek sem tudtak beleszólni. 

- Szóljatok a koboldoknak jöjjenek segíteni. Művészi munka lesz. Rengeteg 

vízpára kell, és ezüstös fehér festék. És csillámszóró pumpa. És persze fan-

tázia. 

Egész éjjel dolgoztak. Festéket kevertek, csillámport szórtak, vízpárát fújtak.  

Másnap reggel a turisták elindultak az útvonalon. Ahogy mentek nem győztek 

gyönyörködni. Az út mellett végig, mindent ezüstös zúzmara fedett. A fákon 

mini jégcsapok lógtak, az aljnövényzeten minden kis gazszálon apró kis fehér 

szőröcskék nőttek, és mindenen csillámló fehér takaró. A néha előbukkanó 

napfény is hanyatt esett rajtuk. Elvarázsolódva mentek végig az úton. 

Gyönyörű szép mondták, olyan, mint egy mesebeli táj. 

Odaát a Tündérkertben, Tündérke a koboldok és a manócskák fáradtan, de 

elégedetten mosolyogtak össze. Nem sejtenek semmit! Sikerült szép napot 

csinálni nekik és ez a lényeg!  

Azért egy-két turista (akik lehet, hogy régebben tündérek voltak) mintha 

megérzett volna valamit, de ők inkább bölcsen hallgattak. A természet titkait 

tiszteletben kell tartani. 

Bartók Julianna 2020. január  
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Nyári erdő Börzsöny  

 

Turbánliliom te vagy a nyári erdő királynője 

Rózsaszínű füles kosbor az udvarhölgye 

Bodzavirág tenyérnyi fehére a napernyője. 

 

Ökörfarkkóró örök hű testőre 

Nefelejcsek erdei tündér szeme kékje 

Szarvaskerep - e tündérország sárga- piros szőnyege. 

 

Szellőrózsa hófehérke ruhácskája 

Harangvirág lilája törpék sapkája 

Árvácskák lábaik előtt szivárvány pompája. 

 

Nedves sziklák dús mohája 

Óriások szép zöld topánja 

Gyűszűvirág hegyi tündék hárfája. 

 

Fehér margaréta angyalok glóriája 

A sárga, Napkirály palástja 

Selymes zöld fű Földanya nyári rokoly-

ája. 

 

Ilyennek látlak én, a nyári erdő vándora 

Szerelmetes imádatom örök vágya 

Mély tiszteletem sosem hervadó virága. 

 

Kocsis Éva 

(Megjelent a VTSZ ihlette című kiadványban 

2020. márciusban) 
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2019 Szilveszter Városszéli séták 

 

a 

Gödöllői városnézés Kökörcsines túra 

  

Nőnapi kikelet Népek tavasza 

l 

 

Kazincbarcikai városnézés A túravezető kedvenc útvonalán 
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 Pünkösdölés az üveghutánál Az egri busz vonalán 

 

 Andókúti túra A Bükk-- fennsíkon 

 

 Bükki kilátó  helyeken Váronézés Kisújszálláson 

 

 Komlóstetői túra Fehérkőlápai kilátás 
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Szakosztályi főzés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bükkszenkereszetn át Lillafüredre 

 

Egyenruhában 

 

 

Útban Tapolcára 

 

 

 

 

 

 

 

Séta a Harsányi tó  körül 

Az idősek világnapján 

 

 

 

 

Hótapoás decemberben 

 

 

 

Séta a Harsányi tó körül Hótaposó túra decemberben 

  

Szilveszter 2020 Évnyitó túra 2021. 

 

 

 

 



 

 

 


