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XXv. Sasriasztó
 – Boldogkőváralja
Fírmánszky Gábor 
MME Zempléni Helyi Csoport

Azaz, Esőisten siratja… (Passuth után szabadon)
Már esedékes volt, jött is a megkeresés, hogy mi 
lenne, ha, talán, stb. a Zempléni HCs. adna helyszínt 
a szokásos évi Ragadozómadár-védelmi Szakosztá-
lyi összejövetelnek, ami „Sasriasztó” név alatt fut.
Furcsa rendszert alakít az élet, hiszen 17 évvel ez-
előtt is helyi csoportunk szervezte a Sasok riadal-
mát, ha már szervezni kellett.
Ha még emlékeztek, Sima nevű településen – több 
kisebb és néhány nagyobb épülettel ellátott ifjúsá-
gi táborban – volt a főhadiszállás. Esti kaja, min-
denki maga választotta esti, reggeli evészet, majd 
indulás! Megnéztük a sasok legfontosabb költőhe-
lyeit és táplálkozó területeiket is, negyven szemé-
lyes Ikarus busz segítette mozgásunkat, így a teljes 
Zemplént és a kapcsolódó táplálkozó területeket is 
bejártuk. Utolsó nap a vonuló békászó sasokat is 
szemrevételeztünk a tábor környékén.
Eltelt 20 év, a Simán található tábor felújítás alatt 
van, egyéb helyek borsos árral áldották az érke-
zőket. Próba, szerencse, Boldogkőváralja, Tekeres-
völgy, Téka – tábor. A tábor helyén régen egy er-

dészház volt, számunkra az 1. (Egyes) erdészház 
elnevezés bír információval. A völgyben tovább-
haladva megérkezünk a 2. (Kettes) erdészházhoz, 
melynek helyi elnevezése a Sár-pataki erdészház. 
Mintha stációról stációra haladnánk, elérkezünk 
Csurgóra. A hely, melynek szellemisége hihetet-
len energiákat adott. A ház ma már önmaga ár-
nyéka, szétroncsolt tető, ázó falak. Meddig bír-
ja még? Egyszer már elköltöztünk a Csurgói házból 
(1986), lejárt a bérleti szerződésünk. A cabrióvá át-
alakított Volga személygépkocsi töltötte be a fu-
varozó szerepkörét. A Tekeres-völgy, a Zempléni 
madarászatoknak emblematikus helyszíne. Amikor 
kiültünk és s kígyászölyvet, békászó sast és a feke-
te gólyát együtt figyelhettük meg.
Vissza a jelenbe. A meghirdetett pénteki kezdés-
re lassan, de biztosan jöttek a „madarasok” (ahogy 
a népnyelv nevez minket). Elhelyezkedés beosztás 
szerint faházakba, jurtába kinek – kinek igénye 
szerint, de volt, aki csak a közösségi helyszín sar-
kába vackolt el. A közösségi terek nagyon jól jöt-
tek a későbbiekben. Szépen, lassan telt a tábor! Re-
ménykedtünk, hogy ki kell bírnia az időjárásnak! 
Nem bírta ki! Kettő teljes napon át gyakorlatilag 
folyamatosan esett. Mindent borított, de legyen 
mondva mindenki (házigazda és vendég) igyeke-
zett a legtöbbet, legjobbat kihozni a helyzetből, to-
vábbá, továbbá elmélyült szakmai beszélgetések-
re is lehetőséget adott. Volt főzőverseny, Petrovics 
Zoli (Sáros) Zempléni fekete levese hozta a formáját, 

A Sasriasztó résztvevői 1997-ben a Zemplénben (fotó: Bagyura János) Participants of 'Sasriasztó' in 1997
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A pálinkaverseny előkészületei (fotó: Turny Zoltán) Preparation for the pálinka competition

A résztvevők (fotó: Bagyura János) The participants
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de újításként egy rapid pálinkaversenyt is lezongo-
ráztunk. Az előzetesen meg nem hirdetett verseny-
re viszonylag szép számmal neveztek a résztvevők. 
Sajnos volt olyan tétel, amit soha nem ismerhet-
tünk meg, elfogyasztása okából. Aki ivott belőle 
tisztán emlékezett rá, egy darabig.
A pálinka verseny első helyezette Majercsák Berta-
lan lett. Most is gratuláció a szép pálinkáért. A fe-
dett közösségi térnek köszönhetően nem maradt el 
Berecki Attilla és csapatának koncertje. Ők már el-
maradhatatlan részei a Sasriasztónak!
És jött a vasárnap. Csendesedni látszott az eső, így 
néhányan elindultak, hogy egy autóskörrel szeren-
csét próbáljanak.

Lassan kiürült a tábor, maradtunk néhányan és el-
kezdtünk gondolkozni, hogy 17 év múlva hogyan 
is szervezzük meg a Sasriasztót.
Köszönet mindenkinek, akik a szervezésben és le-
bonyolításban részt vettek, valamint mindazoknak, 
akik megtiszteltek minket jelenlétükkel.

Látogatás egy szirti sas élőhelyen (fotó: Turny Zoltán) Visiting the realm of Golden Eagle

Kezdődik a buli (fotó: Turny Zoltán) The party gets started

25th 'SaSriaSztó' meeting – zemplén
We had been approached with the question 
whether the annual meeting of the Bird of Prey 
Conservation Department of MME, the “Eagle 
Chase” could again be organized in the Zemplén 
hills. So the event returned to us after 17 years. 
Slowly but steadily the “birders”, as people com-
monly call us, started to arrive on Friday. We were 
hoping for the good weather to hold, but it did not. 
It was raining for two days without interruption; 
however, this allowed us to conduct deep profes-
sional conversations. There was a cooking contest 
and a rapid “pálinka” contest, as well. The first 
place of the latter was given to Bertalan Majerc-
sák’s pálinka. Congratulations! Attila Berecki’s 
band gave us a fine concert – they have become 
inseparable from the “Eagle Chase” by now. The 
rain seemed to weaken, so some participants tried 
their luck with bird watching. The place gradu-
ally emptied and we started to think about how 
to organise the “Eagle Chase” 17 years from now.
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A pálinkaverseny eredményhirdetése (fotó: Turny Zoltán) Announcing the result of the pálinka competition

 Terepi pihenő (fotó: Turny Zoltán) Break in the field


