
Készítette: Kesik László

Mottó: Nem a kilométerek 

és a szintek a fontosak, 

amelyeket megteszünk, 

hanem az élmények, amiket 

ezalatt átélünk.



Vitézekről szól a fáma

Kik jöttek e kies tájra

Néhány száz évvel ezelőtt

S itt leltek gazdag legelőt

Vadászgattak, portyázgattak

És a végén itt maradtak

S benépesítvén a tájat

Itt emeltek erős várat

Rájuk emlékszik e túra

Amely csábít gyalogútra

Szép tájjal és vigalommal

Már harmadik alkalommal

A kép a Szendrői Természetjáró Szakosztály honlapjáról átvéve



2008. 03.27-e reggel Miskolc Felső-Majláthon

Eljött áprilisnak hava

Végre elment a tél hava

Két hete még volt belőle

Ráborult a hegytetőre

Április 8 jeget hozott

Kopogtatta az ablakot

Péntek este zivatar volt

Zengett, csattogott a mennybolt

De eljött a szombat reggel

A túrára szép idő kell

Oszlottak hát a fellegek

Nap kukucskált hátuk megett



Miskolcon már látni való

Most is lesz elég induló

A peronra csoportokban

Bakancsosok jönnek sorban

Szendrő felé megy a vonat

Bódva völgyön végighalad

Edelénytől már megragad 

A csereháti hangulat



Röpke óra gyorsan elszállt

Szendrő-Felső csak reánk várt

Leszálltunk és poroszkálva

Indultunk az iskolába



Nem tanulni mentünk oda

Más programnak volt most hona

Itt a túra főközpontja

Minden távnak rajtja-célja



Az aula díszes máma

Sok az informatív tábla

A szervezők jól festenek

Új pólókban feszítenek



Izzanak már a laptopok

Sok szervező sürög-forog

De a tömeg gyűlik egyre

Az aula telis-telve



Melyik távon induljunk el?

Tizenöt, vagy ettől több kell?

Lábfájásra tekintettel

Beértük most tizenöttel

Miután a sort kiálltuk

Rajtlapunkat kézbe kaptuk

Egy kis bakancs igazítás

Nyolc-ötvenkor elindulás.

Turistácska sete-suta

Ráfordult az országútra

Piros jelen halad az út 

Szendrőlád irányába fut



Az út mentén – szörnyű látvány –

Megritkult a faállomány

Mint temetőn a kopjafa

Fatolvajok keze nyoma

Kígyózik a gyerekcsapat

Az út mentén sorban halad

Balkézről egy leágazás

Máris itt van a vízmosás



Elkezd az út emelkedni

Itt kell nagy levegőt venni

Kapkodjuk is a levegőt

Míg elérjük a hegytetőt

A földúton – vajon mit vár?

Néhány ganajtúró bogár

Ha nem elég gyorsan talpal

Randizik egy bakancs-talppal



Ki a szemét jól kinyitja

S nem az MP3-at nyúzza

Meglátja, hogy néhány virág

Az avarból kikandikál



Ahogy megyünk egy-kettőre

Felérünk a hegytetőre

Fenn az úton tócsák várnak

Tükröt tartanak a fáknak



Lám az első állomásnál

Egy Cerbona ajándék vár

De azért az tudni való

Tasakja nem útra-való

Sajnos sokan nem így látják

A tasakot eldobálják

Ez ellen mi mit tehetünk?

Amit tudunk, összeszedünk



Kecskefarmnál sétálunk el

Kecskenépség bőszen legel

Aki kíméli a térdét

Lerágja a fának kérgét



Melegedni kezd a helyzet

Egy bika vesz célba minket

Nem kell azért torreádor

Megfogja a villanypásztor



Meredeken visz le az út

A völgy alján kis patak fut

Milyen jó is leguggolni

Hűs habokban kezet mosni



Túlnan fenyves erdő vár rád

Hová egy rönkhíd vezet át

Fenyvesen míg végig haladsz

Gót templomban érzed magad



Fenyves után balra tér ki

Mindaz, aki el nem véti

Mi egy kicsit elmerengtünk

Egyenesen továbbmentünk

Gyönyörködtünk itt a tájban

Kankalinban, farakásban

Kék égben és zöld színekben

Lomhán úszó fellegekben

Követőnk is gyorsan akadt

Mögöttünk jött egy hölgycsapat

Dombtetőn egymásra néztünk

Hát egy kicsit elkevertünk



De még semmi nincsen veszve

Újra vissza, le a völgybe

Megleltük a piros jelet

Mely a kecskefarmnál vezet

Előttünk egy új akadály

Patak, melyen híd most nem áll

Nagy köveken átlépkedtünk

Száraz lábbal így átkeltünk

Ahogy utunk tovább halad

Még a szánk is tátva marad

Itt e völgynek nincsen párja

Ahol ennyi hérics várna



Sárga csokrok zöld fű között

A domboldal kiöltözött

De volt aki megfosztotta

Ékétől, s odább eldobta



A mezőn túl vajon mit látsz?

„Tán a szomszéd falu tornyát?”

Helyes ez a gondolatod

Íme előttünk van Abod



Főtér sarkán kézművesház

Fáradt lábnak pihenést ád

Oszlopnak is van lakója

Hazaköltözött a gólya



Befordulva az udvarra

Rátalálsz a kettes pontra

Kapsz teát s egy zacskó chips-et

Korgó gyomrod csendesítsed



Dícsérjük a házigazdát

Szépen rendezi a portát

Kis néprajzi gyűjteménye

Házának legnagyobb éke



Míg a ház előtt csücsülünk

Furcsa zaj üti meg fülünk

Bádogember jár zörögve

Mint egy halom kávésbögre



Abod után pihent a láb

Dombtetőre könnyen felhág

De odafenn meg is állunk

Mivel leesik az állunk

Ahogy ránézel a tájra

Rögtön rabul ejt látványa

Lankás dombok sorakoznak

Ős nyugalmat sugároznak



Kattog a fényképezőgép

Gyűlik benne sok csodás kép

Leülnénk itt gyönyörködni

De már tovább kéne menni



Hívogat az erdő mélye:

„Erre gyere, bátran lépj be!

Zöld lombokkal várlak téged

Itt is láthatsz sok-sok szépet.

Nézd a napfény vibrálását

Új levelek fakadását

Lábad előtt – figyelj oda

Éppen virágzik a moha”



Erdő mélyén barangolva 

Elibénk került egy bója

Írószertől már megfosztva

Félénken bújt a bokorba

Az erdőn túl, lent a mélyben

Házak sorakoznak szépen

Piros tetők tenger zöldben

Galvács bújik meg a völgyben



Ahogy tovább vezet utunk

Mint királyok úgy vonulunk

Virágruhás cserje-hölgyek

Mind előttünk pukkedliznek

Gyorsan változik a tájunk

Fiatal fenyvesben járunk

Águk friss, zöld gallért képez

Szendrő város látképéhez



Lenn az Ádám dombnak alján

Szeméttelep bejáróján

Kisebb csődületet látunk

Ez lesz a mi állomásunk

Pár száz métert letalpalunk

S ismét Szendrő szélén vagyunk

De egy kicsi erő még kell

Az út a várhegyre visz fel



2007-es kép

2008-as kép

A várhegynek oldaláról

Fotót készítünk a tájról

Tavaly, mikor erre jártunk

Egészen más képet láttunk

Körben, amíg szemünk ellát

Sárgálltak a repcetáblák

De most sehol sincs a repce

Zöld mezőt látunk helyette



A várhegytől elbúcsúzunk

Innen lefelé visz utunk

Gyorsan érünk a főtérig

Már csak kevés van a célig

Kettő ötvenkor beérünk

Szintidőbe beleférünk

Az aulában pihegnek

A korábban érkezettek



Az asztalon vár egy tálca

Zsíros kenyérrel megrakva

Megpakoljuk jól hagymával

Leöblítjük friss teával

Most már meg lehet pihenni

Barátokkal beszélgetni

Elmesélni minden távot

S túra közben ki mit látott



Véleményét ki akarja

Felírhatja itt a falra

Ha fejedet itt bedugod

Fotóznak, mint hős lovagot



Még egy végső izgalom vár

Nyerteseknek jutalom jár

A szponzorok ajándéka

Tombolán lel új gazdára 

Véget ért a mai élmény

Emléknek marad a jelvény

S fotóid ha nézegeted

Frissíti az emlékeket



Véget ért a móka mára

Zárul az élmények tára

Ha megérjük, esztendőre

Újra jövünk Vitézlőre!


