
Autóbuszos kirándulás Dunán túl és határon túl 

2019.július 18-21. (csütörtök-vasárnap) 

Négy napos autóbuszos kirándulás MHTE tagok részére 

 

Túravezető: Fekete Istvánné 

Indulás: 2019. 07. 18. csütörtök reggel 7.00 órakor a búza téri görög katolikus 

templom mögötti parkolóból. Gyülekezés 6.45 órától 

1. nap 2019.07. 18.  Útvonal: Miskolc – Dinnyés – Bokod – Császár – Győr 

(szállás elfoglalása) 

Dinnyésen a Várpark igazi kuriózum, ami harminc magyarországi vár makettjével, s a 

Guinness World Rekord könyv bejegyzéssel büszkélkedhet. 

Belépő: csoportos 20 főtől 650,- Ft  

Bokod a Lebegő halászfalu elnevezést is kiérdemelte. 

  A lebegő halászfalu 

Belépő: nincs 

Császár községben a látogatók a vadnyugaton érezhetik magukat. Minderről gondoskodik a  

Henryx Westerncity, mely berendezésének majdnem minden eleme eredeti, azaz 

Amerikából származik. 

Belépő: ingyenesen látogatható 

 

2. nap 2019.07.19.  Útvonal: Győr – Pannonhalma 

Győr az ország egyik legdinamikusabban fejlődő városa. A folyók találkozása, az utak 

összefutása, a győri emberek vendégszeretete, a fiatalos lendület, és a város izgalma: ez 

Győr, a találkozások városa. Belvárosa számtalan látnivalóval bűvöl el, mint pl. a Városháza, 

Széchenyi tér, Káptalan domb, Duna kapu tér, stb. 

Belépő: kidolgozás alatt, valószínű, hogy csak egy helyszín lesz benne, ahol fizetni kell 



A Pannonhalmi Bencés Főapátság mai is működő monostor, ahol 40 fős szerzetesközösség él, 

akik az ora et labora szellemében végzik a liturgiát. A Lombkorona tanösvényen való séta 

kiváló lehetőséget nyújt a panorámában való gyönyörködésben. 

Belépő az apátságba: diák, nyugdíjas, pedagógus 1.200,-Ft   

 

   Pannonhalma, Lombkorona tanösvény 

 

3. nap 2019.07.20. Győr – Fertőd – Fertőrákos – Myrafalle-vízesések 

A fertődi kastély Esterházy (Fényes) Miklós elképzelései és tervei alapján épült a 18. század 

második felében. A kastély, s az azt körül ölelő park szemet gyönyörködtető látvány. 

 Belépő: felnőtt: 2000,- Ft diák, nyugdíjas 1000,- Ft (tárlatvezetéssel) 

Fertőrákosi kikötőből induló sétahajó Mörbisch-ig és vissza a Fertő-Hanság Nemzeti Park 

peremkerületén. Az utat a kapitány ismertetője még élvezetesebbé varázsolja. 

Belépő: felnőtt: 1.700,- Ft, nyugdíjas: 1.500,- Ft gyerek: 1.100,- Ft (5-14 év) 

Muggendorfból indul a sétaút a Myra-vízesések felett. A Myrafalle minden generáció 

számára jól járható, barátságos túra és vizipark, de egy kicsit történelem is, hiszen Mária 

Teréziát is elbűvölte a látványa. 

Belépő: felnőtt 3.5 euro, gyerek: 1 euro (6-14 éves korig) 

Myrafalle-i vízesések 

 

 

 



4. nap 2019.07. 21. Vinye (Cuha tanösvény) – Eplény – Miskolc 

A Magas-Bakony egyik méltán közkedvelt kiránduló helye a Cuha tanösvény. A sziklás völgy 

számtalan védett növény és állatfaj számára nyújt menedéket. Kirándulóerdő illetve erdei 

tanteremmel is büszkélkedik a szurdok. Rövid séta (kb. 1.5 óra) a szurdokban, ami bárki 

számára megtehető. Az ösvény pihenőkkel, padokkal van ellátva, aki elfáradt, annak 

lehetősége van pihenni, s megvárni a visszafelé jövő csoportot. 

Belépő: nincs 

 Cuha tanösvény, egyik viaduktja. 

 

 

Eplény: Mesebeli bakonyi környezet, csodálatos kilátás, csicsergő madarak!  Mindezt az 

Eplényi libegő teszi lehetővé számunkra. 

Belépő: gyerek, diák, nyugdíjas 1.000,- Ft 

 

A belépők tájékoztató jellegűek, 2018. évi árak alapján vannak feltüntetve!!! 

 

A program egy tervezet, mely indokolt esetben módosítható vagy felcserélhető. 

 

Részvételi díj irányár: MHTE tagjai részére e-mailben megküldve a levelezőlistán. 

I. részlet befizetése: 10 000 Ft a 2019. évi közgyűlésen 

II. részlet befizetése: 2019. május 2-án elnökségi ülésen, Selyemrét u. 30. sz. alatt, 

16,30-18,30-ig. 

Jelentkezési határidő: 2019. január 15. 

Jelentkezés: Fekete Istvánnénál e-mailben: ppedit53@freemail.hu 
 

 

 

 

 



Egynapos autóbuszos túra a História - völgyben a Bódva folyó mentén 

2019. június 30 - án vasárnap 

a Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület tagjai részére 

 

 

Gyülekezés 6,45 órakor a búza téri görög katolikus templom mögötti parkolóban. 

Indulás: 7.00 órakor!  Túravezető: Sasvári Gyula 

 

Útvonal: Miskolc - Boldva - Borsodszirák - Edelény - Szendrő - Tornaszentandrás. 

 

 

1. Boldva: 

A XII. században épült román stílusú templom 

megtekintése. Betekintést nyerhetünk az ősi 

monostor hétköznapjaiba. Meghallgathatjuk a 

legkorábbi magyar nyelvemléket, a Halotti 

beszédet. 

A Barátok Házában megkóstolhatjuk a különleges 

gyógyteáikat (200 Ft egy csészével), 

vásárolhatunk az általuk készített gyógynövényes 

termékekből (150-3000 Ft-ig terjedő árban) 

Belépődíj: Felnőtt     600 Ft 

  Diák, nyugdíjas    400 Ft 

 

 

 

 

2. Borsodszirák: 

Itt ellátogatunk a Hímes házba, ahol 

megismerkedünk a paraszt barokk kultúrával. 

Borsodszirák az egyetlen település a mai 

Magyarországon, ahol Bartók-ősök pihennek. Itt 

született Bartók Béla zeneszerző édesapja. 

Borsodszirák büszke a nagy zeneszerzőre, 

hűségesen ápolja e kultúrtörténeti értékét. A 

Bartók Emlékszobában a látogatók megtekinthetik 

a Bartók relikviákat és a zene-sarokban bele is 

hallgathatnak a mester műveibe.  

 

A Hímes Ház szomszédságában van a Mosókút, 

ahol elképzelhetjük, milyen körülmények között 

mostak a régi falusiak, ami manapság ritka 

látnivaló. 

 

 

Belépődíj: Felnőtt     600 Ft 

  Diák, nyugdíjas    400 Ft 



3. Edelény:  
A História völgy kétségkívül legnagyobb attrakciója 

az edelényi L'Huillier-Coburg kastély, ami 

Magyarország második legnagyobb barokk 

kastélya és felújítása után, régi pompáját 

visszakapva, méltán számíthat a látogatók 

érdeklődésére. 

Belépődíj: Felnőtt     1 600 Ft 

  Diák, nyugdíjas        800Ft 

  70 év felett, fogyatékosoknak és ped. igazolvánnyal: ingyenes 

 

 

4. Szendrő: 
A Pedellus Házban hozták létre az Amerikás Házat, mely a XX. században a térségből Amerikába kivándorolt 

és visszatért helybélieknek állít méltó emléket.  A Kékfestő Házban megnézhetjük a kékfestéssel kapcsolatos 

eszközöket. A kincsesházban tájékoztatást kapunk természeti kincseinkről, s 3D-s filmet nézhetünk meg a 

környék védett és látogatható barlangjairól. 

 

Belépődíj: Házanként 400 Ft, mindhárom ház megtekintésekor 1 000 Ft. 

Itt is van lehetőség emléktárgyak vásárlására. 

 

A fentiek megtekintése után, egy kb. 1000m-es 

sétával elérhetjük a Felsővárat, ami Borsod-megye 

egyik legjelentősebb erődítménye volt a 16-17. 

században. A szendrői várhegyen a vár egykori 

lőportornya helyén épült meg a HISTÓRIA VÖLGY 

projekt keretén belül 2012 évben a 25 m magas, 

faszerkezetes kilátótorony, a Szendrő - Felsővár 

kilátó. 

 

 

 

 

5. Tornaszentandrás: 
Árpádkori templom és az egyháztörténeti kiállítás 

megtekintése: A hazai műemlék állományban 

páratlan értéket képvisel Tornaszentandrás 

ikerszentélyes katolikus temploma. A Szent András 

plébániatemplom a XII. századból való, első írott 

említése 1283-ból található.  

 

Belépődíj: adományként 200 Ft 

 



 

Részvételi díj: MHTE tagjai részére e-mailben 

megküldve a levelezőlistán. 

 

Jelentkezési határidő: 2019. január 15. 

Befizetés a 2019. évi közgyűlésen. 

Jelentkezés Sasvári Gyula túravezetőnél e-mailben: 

foltos@chello.hu 

 



Vándorlás a Felső-Tarna homokkővidékén Istenmezejétől Bárnáig   

                                Autóbuszos kirándulás és túra az MHTE tagjai számára  

                                                            2019. október 12. szombat       

 

Gyülekezés :  6 óra  45 perc     

Indulás  :        7 óra  00 perc    

Helyszín  :      Miskolc  Búza-tér  görög katolikus templom parkolója  

Útvonal  :       Miskolc, Kazincbarcika, Ózd, Pétervására, Váraszó, Istenmezeje  

Túravezető :  Palotai Attila   

 

Váraszón megnézzük az 1200-as évek második felében épült Magyarok Nagyasszonya 

templomot. Torony nélküli, keletelt, román stílusban épült. Az idők folyamán többször kellett 

kijavítani. Valamikor kerítőfal övezte, melyből mára már csak kevés maradt.     

       

 

Ezt követően átbuszozunk Istenmezejére. Itt egy geológiai érdekességet keresünk fel. A falu 

fölé emelkedő, „Noé szőlője” – ként emlegetett glaukonitos homokkő formációkat.  A népi 

emlékezet több legendát is jegyez a kialakulásáról.   

A legismertebb a következő.  Krisztus Urunk és Péter apostol egyszer erre sétáltak, amikor a 

hegyoldalban asszonyok szüretelték az érett szőlőt. Kértek a gyümölcsből, de azok nem 

mertek nekik adni belőle félve a szőlő birtokosától, akinek a neve Noé volt. Jézus 

„jutalomképpen” kővé változtatta a tőkéket és a kosarakat.    



      

 A „szőlő” tőkék                                              Az egykori Szent László templom barlangszentélye 

Innen indítjuk gyalogtúránkat nyugati irányba a homokkővidéken keresztül Bárnáig. Útba 

ejtjük a Bárna melletti 520 m magas Nagy – követ. A Nagy – kő bazalt tömbje áttörve a 

homokkőrétegeket magasan a táj fölé emelkedik, uralva azt és csodálatos panorámát nyújt.  

      

A homokkővidék lankái télen                             Felfelé a  Nagy-kőre   

       

Kilátás a csúcsról nyugat felé                             A Bárna melletti homokkő konkréciók   

 

 



A túra hossza: 15,5 km.    Szintemelkedés: 450 m   

Bárnáról hazautazunk, tervezett érkezés Miskolcra 19 és 20 óra között.  

Részvételi díj: MHTE tagjai részére e-mailben megküldve a levelezőlistán. 

 

Befizetés a 2019. évi közgyűlésen. 

Jelentkezés e-mailben: birsalma19@gmail.com  

Jelentkezési határidő: 2019. január 15.   

 

Üdvözlettel: 

Palotai Attila                                                                                                                                                  

Tel.: +36 70 342 8320                                                                                                                                  

E-mail : birsalma19@gmail.com  

                     

mailto:birsalma19@gmail.com
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Autóbuszos út a Magas-Tátrába a Csorba- és Poprádi-tóhoz   

MHTE tagok részére 

 
2019. június 22.  szombat 

Indulás: 5.30 órakor a Búza térről a görög katolikus templom parkolójából. 

Gyülekező: 5.15 órakor 

Útvonal: Miskolc - Poprád – Csorba-tó – Poprádi-tó – Miskolc 

 

Séta a Csorba-tó mellett, majd túra indul a Poprádi-tóhoz. Pihenés a 

menedékházban. Séta a tó körül, majd a Szimbolikus temető megtekintése után 

lesétálunk a parkírozóhoz és indulunk haza. 

Táv: 15 km  

Szint: 250 m 

Visszaérkezés az esti órákban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Csorba-tó 

 

 



 

 

 

                 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Poprádi tó 

 

 

Túravezető: Palotai Attila és Fejér Ildikó 

A program tervezet, amennyiben az időjárás rosszra fordul, a program 

módosítható. 

Az utasbiztosítás kötelező! Csoportos biztosítás kötését vállaljuk. 

Jelentkezés e-mailben: fejerildi52@gmail.com 

Jelentkezési határidő: 2019. január 15. 

Részvételi díj: MHTE tagjai részére e-mailben megküldve a levelezőlistán. 

Befizetés a 2019. évi közgyűlésen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szimbolikus temető 



Autóbuszos kirándulás a Magas-Tátrába Ótátrafüredre  

MHTE tagok részére 
  

 2019. május 18. szombat 

Indulás: a Búza térről a görög katolikus templom parkolójából 6.00 

órakor. 

Gyülekező: 5.45 órakor 

Útvonal: Miskolc  –  Poprád –  Stary  Smokovec  (Ótátrafüred) 

 

Túra a Hrebienokra a Bilikova menedékházhoz a Tarpataki-vízesés 

megtekintésével. 

Lehetőség van siklóval felmenni és gyalogosan lejönni. 

Aki gyalog megy fel és le, annak a táv 10 km, szint 350 m                                                  

Aki csak lefele jön gyalog, annak a táv 5 km 

Visszaérkezés az esti órákban. 

 

Túravezető: Palotai Attila és Fejér Ildikó  

A túra tervezet, amely változhat, amennyiben az időjárási viszonyok 

rosszra fordulnak, és a túrára induló csapatot ez veszélyeztetné. 

Az utasbiztosítás kötelező! Csoportos biztosítás kötését vállaljuk. 

Jelentkezés e-mailben: fejerildi52@gmail.com 

Jelentkezési határidő: 2019. január 15.3 

Részvételi díj: MHTE tagjai részére e-mailben megküldve a levelezőlistán. 

Befizetés a 2019. évi közgyűlésen. 
 

mailto:fejerildi52@gmail.com


MEGYÉNK PÁLOS HELYEINEK ÚJRA FELFEDEZÉSE 
Autóbuszos kirándulás MHTE tagok számára 
2019.június 8 - 10. (szombat, vasárnap, hétfő) 

 
Indulás: 2019. június 8-án (szombat) reggel 7 órakor a Búza téri görög katolikus 
templom mögötti parkolóból. Gyülekezés 6,45 órától. 
 
1. nap június 8. szombat 
Útvonal: Miskolc – Szendrő – Martonyi kolostor rom – Abaújdevecser – Aranyosi-
völgy – Sárospatak szállás. 
 
A martonyi Háromhegyi Pálos templom- és kolostorrom 
 
1996 decemberében az objektum az Aggteleki Nemzeti Park tulajdonába került. A 
templom belsejében két 140 éves bükkfa állt, viszont a még viszonylag jó állapotban 
lévő oromfalak védelme érdekében kivágásukra került sor. 1998-ban megkezdődött a 
templomhajó és a szentély 
nagyobb részének, valamint az 
épület külső oldalának feltárása. 
http://www.szendroitura.hu/Graphics
/Latnivalok/martonyi-palos-kolostor-

05.jpgAz ásatások során közel 
400 darab faragott 
kőmaradvány került felszínre, 
melyek egy része a későbbi 
rekonstrukciók során 
visszakerült a megerősített 
falba. Mára már eltávolították a 
templomhajóban felgyülemlett 
földhordalékot, lehatárolták a 
padlószintet és tetőt emeltek az 
épület hajószerkezete felé. 
 
 
2. nap június 9. vasárnap 
Útvonal: Sárospatak – Sátoraljaújhely volt Pálos templom megtekintése – Borsi 
(Szlovákia) – Felsőregmec románkori templom – Telkibánya Szent Katalin ispotály 
pálosok gondozásában volt – gönci Pálos kolostor rom-gyalogtúra – Középhuta pálos 
rom – Sárospatak 

A gönci kolostort a 14. század közepe 
táján építethette Nagy Lajos király a 
boldogságos Szűz Mária tiszteletére.  
A pálos rendi kolostor és templom 
helyét 1371-ben, 1384-ben, 1407-ben 
az oklevelek így határozzák meg: a 
gönci vár alatt fekszik. Régészeti 
feltárása 1985-ben indult meg, de 
ekkor csak egy kutatóárkot ástak, amit 
be is temettek. 
2005. június 22-én a miskolci Herman 

http://www.szendroitura.hu/Graphics/Latnivalok/martonyi-palos-kolostor-05.jpg
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Ottó Múzeum régészei részletesebb feltárásba kezdtek. 
Gyalogtúra Telkibánya – Patácsház – gönci kolostorrom – Kendi-rét – Gönc 
Táv: 10 km, szint:300m 
Akik nem kívánnak gyalogolni, azok Telkibányán maradhatnak, majd a busz 
átszállítja őket az Abaújváron található földvárhoz. Találkozás Göncön.  
Középhuta előtt felsétálunk a hajdan Szent Fülöp és Jakab tiszteletére épített pálos 
romok maradványaihoz. 
 
 3. nap június 10. hétfő 
Útvonal: Sárospatak – Bodrogkeresztúr – Tokaj pálos emlékhely - Timár – Szabolcs-
földvár – Rakamaz- látogatóközpont – Szerencs-várlátogatás 
 
Rakamaz fennállásának 950 éves évfordulójának tiszteletére állandó kiállítás nyílt 

2017. szeptember 29-től "Őseink emlékei" 
címmel a Nagy - Teknősházban. 
Járjunk együtt a "Turul nyomán, az ősök útján!"  
 
Vajon hány utóda élhet a városban valamelyik 
honfoglaló ősünknek, kik vagyunk, honnan 
jöttünk? Számít ez ma egyáltalán? Miért lehetünk 
büszkék közeli és távoli őseinkre, a 
magyarságunkra? Ezekre a kérdésekre 
kaphatnak választ mindazok, akik vállalkoznak 
egy-egy izgalmas, látványos, informatív 
tárlatlátogatásra a Tokaj határától 
karnyújtásnyira lévő Teknős „gyomrában”. 
 

 
Miskolcra érkezés a kora esti órákban.  
 
A programok indokolt esetben felcserélhetők, vagy módosíthatók, különös tekintettel az 
ünnepi nyitvatartási rendre.  
  
Elhelyezés sárospataki kollégiumban 2-3-4 ágyas szobákban. Minden szobához tartozik 
zuhanyzó, de WC a folyosón található. 
 Vacsoráról egyénileg lehet gondoskodni, a szálláshoz közel két étterem is van. 
  
Jelentkezési határidő: 2019. január 15. 
Jelentkezés Kiskun Magdolna túravezetőnél: kiskun13@t-online.hu 
 

Irányár: MHTE tagjai részére e-mailben megküldve a levelezőlistán. 
 
I. részlet befizetése: 3000.-Ft. 2019. évi közgyűlésen 
II. részlet: 2019. május 2-án elnökségi ülésen, Selyemrét u. 30. 16,30-18,30-ig. 
 
Kirándulás vezető: Kiskun Magdolna 351-608, 30/5098842 kiskun13@t-online.hu  



         Várromok, szelíd és meredek ormok, kanyargó patakok nyomában                                           

                                                      Palócországban    

           Autóbuszos kirándulás és túra (nagyobb részben túra) az MHTE tagjai számára   

                                                                    (csillagtúra) 

Terminus :       2019. 07. 02 – 07. 07.  keddtől  vasárnapig  (6 nap, 5 éjszaka)  

Csoportosulási idő :   2019. 07. 02.  6 óra  45 perc   

Helyszín :      Miskolc  Búza – tér  Görög katolikus templom  parkolója     

Neki rugaszkodás :   2019. 07. 02.  7 óra  00 perc   

Hoppmester :     Palotai Attila    

Koszt és kvártély :   Salgótarjáni panzióban,  2 – 3 ágyas, fürdőszobás „cellákban”,  

                                    félpanziós ellátással kiegészítve (reggeli és vacsora)   

 

Az alábbiakban felvázolt programok felcserélésének vagy megváltoztatásának lehetőségét és  

jogát az egyesület és a túravezető fenntartja magának. Kérem ezen nyilatkozat megértését 

és elfogadását. 

   

                                                        Programtervezet    

 

1.nap :  Autóbusszal Bánrévén át Ajnácskőig (jelenleg szlovák közigazgatás alatt)  

Túra a Pogányvár vulkáni barlangjait érintve a Medves bazalt fennsíkjának északi 

szélén keresztül a varázslatos Bénai - sziklákon át.  

 

Hosszabb túra :  Ajnácskő (Hajnacka), Tilics, Pogányvár, Karád – nyereg, Monosza – 

nyereg, Monosza (Monica) 584 m, Bénai – sziklák, Béna (Belina)   

Táv :  16,0 km     Szint :  550 m  

Rövidebb túra :  Ajnácskő (Hajnacka), Tilics, Pogányvár (Pohansky hrad) 578 m, 

Klcsovisko, Ajnácskő vasúti megálló  

Táv :    9,0 km     Szint :  380 m   

 



    
Ajnácskő látképe a Tilicsről                         A Pogányvár csúcsa  

 

       
Bénai – sziklák   

A csoportok begyűjtése után a bázisig hajtunk és elfoglaljuk szállásunkat, majd 

elfogyasztjuk megérdemelt vacsoránkat.  

 

2.nap :  Elbuszozunk Cserhátszentivánba. Innen teszünk túrát az igéző szépségű 

Zsunyi-patak („Sunyi”) szelíd szurdokába, majd tovább Buják várába.   

 

Hosszabb túra :  Cserhátszentiván geológiai tanösvény (egykori kilátó), Zsunyi-patak 

völgye, Hármas-forrás, Ilona vár maradéka, Ecseg, Sándor-hegy, Bokri-kereszt, Őr-

hegy, Buják vára, Buják községháza   

Táv :  16,0 km     Szint :  250 m   



Régi palócház Cserhátszentivánban  

                                                     
.                                                                     A Zsunyi-patak völgyében 

                  

 

Rövidebb túra :  Cserhátszentiván geológiai tanösvény (egykori kilátó), Zsunyi-patak 

völgye, Hármas-forrás, Ilonavár maradéka, Ecseg  

Innen busszal át Bujákra. A túra folytatása : Buják községháza, Buják vára és vissza  

Táv :  10,0 km     Szint :  150 m    

  



        
 Buják várának romjai                                     Glatz Oszkár kiállítás  

 

Ezt követően, megnézzük Bujákon a Kossuth-díjas festőművész, Glatz Oszkár állandó 

tárlatát, ki nagy szerelmese volt a vidéknek és a palóc világnak.  

  

3.nap :  Reggeli után átruccanunk Hollókőre a Világörökség részét képező falusi 

(palóc, paraszti világ) gyöngyszemünkre.  

Vizitelünk a sok kiállítóhely közül a Falumúzeumban (még további hétből lehet 

választani, aki azt szeretné a napi túra kínálat helyett), majd bejárjuk a középkori 

várat és kiállítását. A vár után bakancsos program.   

 

         
Hollókő ófalu                                                       Falumúzeum belső   

                                                                                A vár  

    
Hosszabb túra :  Hollókő vára, Vári-kút, Sós-puszta, Remete-hegy, Dobogó-tető  

(517 m), Pusztavár-hegy, Malom-völgy, Nógrádsipek  

Táv :  13,0 km     Szint :  400 m   



Rövidebb túra :  Holló tanösvény egy szakasza –  Hollókő vára, Vári-kút, Gyertyános, 

Kis-Liponyák, Gomb-hegyi-rét, Hollóköves kávézó   

Táv :   4,0 km     Szint :  100 m   

 

4.nap :  Pásztóra utazunk. Meglátogatjuk a múzeumot, benne az egyedülálló   1400-

as évekből megmaradt Oskolamester házát eredeti berendezésekkel. Több állandó 

kiállítás mellett romkert, szabadtéri kovácsműhely és üveghuta is található itt. 

Továbbgurulunk Mátrakeresztesre és ebből a szép, kis, hegyi faluból indítjuk 

túráinkat nyugatra, a Muzsla tömbjére.   

Az Oskolamester háza és a Szent Lőrinc templom          Ház belső részlet 

                             
Hosszabb túra :  Mátrakeresztes Óvár fogadó, Alsó-vízesések, Lyukas-kő, Vidróczki-

barlang, Les-bükk, Nyikom-nyereg, Nyikom (764 m) Gortva-Jójárt-kilátó, Ólom-tető, 

Muzsla (805 m), Nagy-Koncsúr, Szakarda, Szurdokpüspöki   

Táv :  16,0 km     Szint :  600 m   

 

Az egyik vízesés ( nyáron gyakran elapad ) 

                  
                                                                         A Gortva – kilátó       

 

   Kilátás a toronyból Óvár és Ágasvár felé    

 



Rövidebb túra :  Mátrakeresztes Óvár fogadó, Alsó-vízesések, Lyukas-kő, Vidróczki 

barlang, Les-bükk, Tippanos-völgy, Tóth-forrás, Mátrakeresztes Óvár fogadó   

Táv :   4,0 km     Szint :  250 m   

 

5.nap :  Reggelit követően átbuszozunk Mátraverebélyre és a kora gótikus, 

kereszthajós, műemlékvédett Nagyboldogasszony templomot megnézzük. Majd  

Alsótold Bableves csárdáig, túráink kezdőpontjáig  utazunk. A csárda csak 11 órakor 

nyit. A kis túrások visszafelé, útban a nagy túrásokért megállhatnak egy finom 

babgulyásra vagy frissítőre.   

     
 Mátraverebély kora gótikus temploma   

 

Hosszabb túra :  Bableves csárda, Cserin-lapos, Barát-hát, Tepke (567 m) kilátó, 

Pálinkás Gábor pihenő, Purga (575 m), Garábi-nyereg, Varjú-bérc, Köves-bérc, Kis-

erdő, Függő-kő-völgye, Vörösbánya, Mátraszőlős   

Táv :  14,0 km     Szint :  380 m   

                                                  

 Tepke – kilátó                                                                    A Mátra a Purga oldalából   

                                       
 

 



Panoráma a Tepkéről a Cserhátra  

 
 

Rövidebb túra :  Bableves csárda, Cserin-lapos, Barát-hát, Tepke (567 m) kilátó, 

Pálinkás Gábor pihenő, Purga (575 m), Garábi-nyereg, Garáb   

Táv :    8,0 km     Szint :  300 m   

 

6.nap :  Szállásunk elhagyása után Sámsonházára megyünk. Megcsodáljuk a geológiai 

kuriózumot, az egykori kőbányát, majd felsétálunk a falu feletti dombon porladó 

Sámson (Fejérkő) várának romjaihoz.  

Táv :   2,0 km     Szint :  100 m      

 

         

Sámsonháza régi kőfejtő   

 

Ezt követően átbuszozunk Mátraverebély – Szentkútra.   

A zarándokhely 1210 óta csodás gyógyulásokat segítő vizéről ismert messze 

határainkon túl is. Elsétálunk a Szent László-hasadékba, végigmegyünk a források 

(Szent István, Szent Imre, Szentháromság, Szűz Mária) völgyén.  

Csendes elmélyülésre is lehetőség nyílik --  aki igényli.   

Sétatúra hossza kb. : 4 – 5 km   Szint :  20 – 30 m                      



        
Szentkút háttérben a kis Bazilikával          A Szent László – hasadékban    

                                                                          

 

Majd „lóra” szállunk és hazautazunk kiheverni az aktív pihenés fáradalmait.   

Remélve, hogy mindenki sok szép élménnyel gazdagodott és máskor is megtisztel a 

társaságával bennünket.  

 

Szervező :  Palotai Attila  

Túravezetők :  Kiskun Magdolna (rövidebb túrák),  

                          Palotai Attila  (hosszabb túrák)  

Részvételi díj irányár: MHTE tagjai részére e-mailben megküldve a levelezőlistán. 

Jelentkezési határidő :  2019. január 15.  

I. részlet befizetése :  10 000 Ft a 2019. évi közgyűlésen   

II. részlet befizetése:  2019. június 6-án elnökségi ülésen, Selyemrét u. 30. sz. alatt, 

16,30-18,30-ig 

Jelentkezés Palotai Attila túravezetőnél e-mailben :  birsalma19@gmail.com    

 

Mivel az első napon jelenlegi országhatárunkon túl járunk majd, mindenkinél legyen 

érvényes személyi igazolvány kártya vagy útlevél.  

Javaslom még az ingyenes Európai Egészségbiztosítási Kártya magunknál tartását is. 

Ezen túlmenően tartsunk az erszényünkben 8-10  euro költőpénzt arra az estre, ha az 

időjárás meghiúsítaná tervezett túránkat és módosítani kényszerülünk.   

A további napok programjainak belépő díjai összesen 2000 és 3000 Ft között várható 

annak függvényében, hogy nyugdíjas vagy felnőtt az illető.   

 

 

Palotai Attila   

mailto:birsalma19@gmail.com


Autóbuszos kirándulás a királyok városába Székesfehérvárra és környékére 

MHTE tagok részére 

2019. augusztus  17-22.  szombat- csütörtök (6 nap-5 éjszaka) 
 

 

Indulás : 2019. augusztus 17-én szombaton reggel 6.00 órakor a búza téri görög katolikus templom 

parkolójából. 

Gyülekező: 5.45 órakor 

Útvonal: Miskolc - Esztergom - Párkány – Martonvásár – Székesfehérvár 

 

Programunk:  

 

1. nap: augusztus 17. szombat   

Utazás Miskolcról Esztergomon és Párkányon keresztül. Útközben látogatást teszünk Esztergom híres 

Bazilikájában, majd Martonvásárra megyünk. Itt megtekintjük a Brunszvik kastélyt benne a Beethoven 

Emlékmúzeumot. Sétálhatunk a gyönyörű kastélyparkban, ahol Brunszvik Teréz az első magyar 

kisdedóvó megalapítója is gyakran megpihent. Utunkat folytatjuk Székesfehérvárra, ahol felfedezzük a 

várost: Székesegyház, Szent Anna  Kápolna, Aranybulla  emlékmű, Nemzeti Emlékhely, Országalma. 

 

.  

 

 

 



2.  nap: augusztus 18. vasárnap 

A  Bory vár felfedezése után Tác Gorsium szabadtéri múzeumában, az ókor emlékeiben 

gyönyörködhetünk. 

 

3.  nap: augusztus 19. hétfő 

Kirándulunk Nadapra, ami a „szintezési ősjegyről” nevezetes, vagyis a magasságméréseket mind ehhez az 

alapponthoz határozzák meg. 

 

 
 

A másik érdekes látnivalót Pákozd közelében fogjuk megtekinteni, ezek az úgynevezett Ingókövek, 

amelyek az összetöredezett gránitfelszínt alakító erózió által kiemelkedtek a környezetükből. 

 

 

 
 

 

 

 



4. nap: augusztus 20.  kedd 

Agárdon a Gárdonyi Emlékházat tekintjük meg. Strandolás. Délután részvétel a Királyi Napokon, ahol 

szabadtéri előadások, zenekari bemutatók, utcazene, folk estek stb. lesznek. 

Szabad program. 

 

5. nap: augusztus 21. szerda 

Utazás Csókakő várához. Innen 2 túra indul. 

Rövid túra: Csákberénybe, onnan busszal Gántra 

Hosszú túra: Gántra, ahol a két csoport megtekinti az Európában is egyedülálló bemutatóhelyet, a 

Bauxitföldtani Parkot. 

 

6. nap: augusztus 22. csütörtök 

Délelőtt strandolás, majd hazafelé vesszük utunkat. Megállunk Hatvanban, ahol a Grassalkovich 

Kastélyban lehetőségünk lesz megtekinteni a vadászati kiállítás anyagát. 

 

 
 

Érkezés az esti órákban. 

 

A program egy tervezet, mely indokolt esetben módosítható vagy felcserélhető. 

Szállás és vacsora Agárdon. 

 

Részvételi díj irányár: MHTE tagjai részére e-mailben megküldve a levelezőlistán. 

I. részlet befizetése: 17 000 Ft a 2019. évi közgyűlésen 

II. részlet befizetése: 2019. július 4-én elnökségi ülésen, Selyemrét u. 30. 16,30-18,30-ig. 

Jelentkezési határidő: 2019. január 15. 

Jelentkezés: Fejér Ildikónál e-mailben: fejerildi52@gmail.com 

Szervező: Fejér Ildikó 

Túravezető: Palotai Attila 

 

 

  

 

  

 

 

 

 


