
XV. Nagy-Milic Szlovák-Magyar Természetjáró Találkozó
2020.04.25

Indulás: 6:30-kor a Búza téri templom mögül. Találkozó 6:15-kor.
Autóbusszal felmegyünk a Bodó rétre, innen indulnak a túrák.

Hosszú túra indulási ideje: 9 óra 00 perc 

Útvonal: Bodó-rét dél (esőház OKT bélyegző), Borzlyuk, Nagy-fej-patak, Felső-csemetekert, 
Csataréti eh., Kis-Milic (Károlyi-kilátó: Találkozó), Nagy-Milic, Hajagos-nyerge, Kis-Almás-rét, 
Oláh-rét, XVII.18 határkő, Marovka-patak-völgye, Régi kőbánya, Eszkáros (Skáros) 

Táv:   15,2 km          Szint:   300 m 

Túravezető:     Palotai Attila 

Rövid túra indulási ideje: 9 óra 30 perc  

Útvonal: Bodó-rét dél (esőház OKT bélyegző), Kis-Almás-rét, Hajagos-nyerge, Nagy-Milic, Kis-
Milic (Károlyi-kilátó: Találkozó), Nagy-Milic, Hajagos-nyerge, Kis-Almás-rét, Bodó-rét 

Táv:    7,8 km          Szint:   300 m

Túravezető:     Harsányi József  

A rövid túrások átbuszoznak Eszkárosra, itt felvesszük a hosszú túrásokat és 
tovább megyünk busszal Felsőmislyére, ahová kb. négy-fél ötre érünk. Itt 
találkozunk a szlovák természetjárókkal.
Hazaindulás fél hat körül.

Autóbuszos kirándulás a Magas Tátrába a Zöld- tavi menedékházhoz
2020. máj. 16. szombat

Gyülekező: 5.45-kor a Búza térről a görög katolikus templom mögötti parkolóból.

Indulás: 6.00-kor

Útvonal: Miskolc- Rimaszombat-Poprád-Matlárháza

Túravezető: Fejér Ildikó, Palotai Attila



Táv: 15 km Szint: 350 m

Visszaérk: Esti órákban Kb: 20 óra

Kellemes út vezet fel a menedékházig. A ház a Zöld –tavi völgy alján épült 1551m magasságban.

Környékének vonzerejét fokozza  a festői szépségű Zöld tó. Területe legnagyobb a Magas- Tátra  
keleti végében. A tó elnevezése összefügg azokkal a zöld foltokkal, amelyeket  a tó fenekén feltörő 
források vize okoz. Fantasztikus a kilátás tótól minden irányba. Innét lehet látni a Karbunkulus –
tornyot, a legmagasabb függőleges sziklafalat a  Wéber-csúcsot.

Jelentkezés: 2020. 01.04.

Befizetés : 2020. 04. 02.

 

 



 



Szent Márton út 
2020.06.07 – 06.14

Túravezető, szervező: Harsányi József
Kommunikációs manager: Palotai Attila
Szakrális konzulens: Török István
Pénzügyi asszisztens: Harsányiné Jutka

Az Európa Tanács 2005-ben a Szombathelytől Tours-ig vezető útvonalat Európai 
Kulturális Útvonallá nyilvánította, hogy bemutassa Európa legnépszerűbb szentje, 
Szent Márton életét és kultuszának kiemelkedő emlékeit. Szent Márton 316-ban 
született a pannóniai Savariában, melynek helyén a mai Szombathely városa épült. 
Katonai tribunus fiaként tizenöt éves korában maga is katonának állt. A Római 
Birodalom katonái közül kitűnt jóságával, a betegek és a szegények iránti 
részvétével. Tizennyolc éves korában Amiens-ben megkeresztelkedett– abban a 
városban, ahol egy didergő koldusnak adta a fele köpenyét. Álmában Jézus 
elmondta neki, hogy ő volt a koldus, akivel jót tett. A látomás hatására kereszténnyé 
lett, elhagyta a katonai pályát, és térítő útra indult.

1.nap: Indulás: 6:30-kor a búzatéri templom mögötti parkolóból. Találkozás 6:15-kor.
Utazás autóbusszal a hegyhátszentjakabi szállásunkra, útközben Várpalotán a 
gyászos diktátum centenáriumának harmadnapján a Trianon múzeum megtekintése.

2.nap: Túra Szombathelyről – Jákra

Szombathelyből  a  Szent  Márton  templom   Szent
Márton  templomtól  indul  a  zarándok  út.   -  Szent
Erzsébet  (Ferences)  templom  -  Szent  Quirinus
emlékhely  (1.2  km)  -  Kálvária  /Martineum
Felnőttképző  Akadémia (2.3  km)  -  volt  Erdei  iskola
(3.9  km)  -  Kukulló  -  Csupor-villa  (9  km)  -Felső-
haraszti-erdő  -  Szent  Márton-erdő  (10.5  km)  -  Ják,
Apátsági templom (kb. 16 km)
Szintkülönbség: jelentéktelen.

3.nap:   Túra     Ják  ról      Körmend  re  

Ják - Ójáki út - Szentpéterfai erdő - Szentpéterfai országút (8
km) - Nagykölked (13 km) - Harasztifalu (14.5 km) - Körmend
vasútállomás (21.5 km)
Szintkülönbség: gyakorlatilag nincs. 

Ellenőrző pontok:
1. Ják
2.  Harasztifalu  -  helytörténeti  gyűjtemény  (előzetes
bejelentkezés célszerű) vagy vendéglő, bolt
3. Körmend

http://www.martineum.hu/
http://www.martineum.hu/
http://www.martineum.hu/
http://viasanctimartini.eu/telepulesek/kormend
http://viasanctimartini.eu/telepulesek/jak


4  .pihenőnap:   Szlovéniai kirándulás  

Reggeli után átbuszozunk Lendvára.
 Lendva és a Muravidék az első világháború
végéig Magyarország része volt. A világháború
utáni békeszerződés rendelkezése szerint került
a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz. 1941.
áprilisában Jugoszlávia megszállásával a terület
visszakerült Magyarországhoz, és ekkor a
magyar hatóságok mindent megtettek azért, hogy
a Muravidék színmagyarrá változzon, a második
világháború végén azonban visszaállították a
trianoni határokat, így Lendvát ismét
Jugoszláviához csatolták. Majd az 1991-ben megalakult Szlovénia része lett a régió. 
Itt meglátogatjuk a várat, esetleg bemegyünk a múzeumba.
Belépő: felnőtt 4 Euró, csoport 3 Euró
A vár ablakából remek kilátás nyílik a városra és a Szent Katalin templomra.

Utána felmegyünk a Vinárium  Toronyba, ahonnan
négy ország tájaira nyílik kilátás.  A torony
magassága 53,5 méter. Fent a kilátóterasz
mellett kávézó és étterem is működik, melynek
gasztronómiai kínálatában megkóstolhatjuk a
helyben termelt borokat és a helyi
alapanyagokból készült ételeket. Belépők: felnőtt
7 Euro, diák, nyugdíjas 5 Euro.

Ezután átbuszozunk Dobrovnikba ahol
megnézzük az orchidea farmot és trópusi
növényházat. Belépő 5 Euró, de ebből 2,5 Eurót
távozákor le lehet vásárolni.

Végül a Bakónaki tóhoz megyünk. Itt Körbe lehet
sétálni a tó mellett, meg lehet pihenni az
energiapark pihenő állomásain, valamint lehet inni
a gyógyító Szent Vid forrás vizéből. Van a parkban
egy Szent Vid kápolna is. Van kis szuvenír bolt, de
lehet étkezni is. Jókora pizza pl. 5 Euró.
(Sör is kapható :) )



5.nap:   Túra   Nádasd  ról   Zalalövő  re  

Nádasd-hegyalja  -  Cseresnyés-hegy  -  Nádasd,
Rotunda (3.5 km) - Vaspör (11 km) - Pusztacsatár (14
km) - Velence (26 km) - Velence-Zél - Bakos-hegy - 
Zalaháshágy - Haraszti-hegy - Zalalövő  (kb. 25 km).
Szintemelkedés összesen: kb. 200 m.

Bélyegzési  lehetőség  Pusztacsatáron  a  térképes  -
információs tábla melletti esőházban.

6.nap:   Túra Zalalövőről Ramocsára  

Zalalövő  városközpont  -  Pacsa-hegy  (2.5  km)  -  (Felső)-
Csöde (6 km) - Szatta (12.5 km) - Ramocsa (16 km) 
Szintkülönbség összesen kb. 250 méter.

A Csöde határában található a  Szent Márton templom és
kolostor helye. A sárga jelzésű útról  egyelőre nem vezet
leágazó jelzés a helyszínre. Megközelíthető jelzetlen úton
vagy  az  Alsócsödétől  (a  felsőjánosfai  vasúti  megállótól)
induló sárga romjelzésen.

7.nap:   Túra   Ramocs  áról   Kercaszomor  ra  

Ramocsa - Kerkáskápolna, vendéglő (2 km) - Magyarföld (4 km) - Berki-hegy (6,5
km) - Haricsa (8,5 km) - Szent Vencel templom maradványai (11 km) - Kercaszomor,
szomoróci harangláb (12 km)
Szintkülönbség összesen kb. 200 méter.

A túra után busszal átmegyünk Szlovéniába és a domonkosfai a
Szent Márton templomnál zárjuk le a zarándok utunkat. 

Ezután ha már itt vagyunk még átbuszozunk Nagytótlakra (Seló)
és meglátogatjuk az Árpád kori Szent Miklós Rotundát ami a 13.
század  első  felében  épült. Első  írásos  említése  1365-ból
származik. A hagyomány szerint a templomosok építették.

https://hu.wikipedia.org/wiki/1365
http://viasanctimartini.eu/telepulesek/kercaszomor
http://viasanctimartini.eu/telepulesek/ramocsa
http://viasanctimartini.eu/telepulesek/ramocsa
http://www.viasanctimartini.eu/cgi-bin/via/index.cgi?view=ck&tID=310&nID=5091&nyelv=hu
http://www.viasanctimartini.eu/cgi-bin/via/index.cgi?view=ck&tID=310&nID=5091&nyelv=hu
http://viasanctimartini.eu/telepulesek/zalalovo
http://viasanctimartini.eu/telepulesek/nadasd


8.nap:   Hazautazás  

                                                                                                                                        
A szállás gyönyörű környezetben egy horgásztó partján levő motelban lesz 3 és 4
ágyas szobákban, félpanzióval. 

A zarándokút bejárásával jelvényt és oklevelet lehet szerezni. Aki ilyet szeretne, 
kérem jelezze majd az előleg befizetésekor, mert annak nyomtatunk ki igazoló lapot..
Lehet rendelni ún. zarándok igazolványt, ami a Via Sancti Martini Szombathely és 
Tours közötti útvonalára érvényes. Ennek ára 1000 Ft. Ezt is jelezze aki ilyet igényel.

Jelentkezési határidő: 2020.01.09.

Befizetés: 2020.02.20

A túra költsége 54-56 ezer forint, (+a külföldi biztosítás) létszámtól függően alakul.



 Autóbuszos kirándulás Martonházára az Aragonit barlang megtekintésére

2020. jún. 20.

Gyülekező: 5.45-kor a Búza-térről a görögkeleti templom mögötti parkolóból.

Indulás: 6.00-kor.

Túravezető: Fejér Ildikó, Palotai Attila

A barlang az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjainak részeként a Világörökség része. A világ 
3 látogatható aragonitbányájának egyike. A föld alatti csarnokokat az aragonitból formálódott 
különféle képződmények díszítik, amelyek a felszíni vizek korróziós tevékenysége és a mészkő 
kikristályosodása folyamán jöttek létre. Színük a fehértől a barnáig terjed. Korukat 13.000-138.000 év
közé teszik a kutatók. 

  A barlang megtekintése után egy nagyon szép túraútvonalon a  Pelsőci-  fennsíkon fogunk túrázni.

Ovális É-D-i irányban elnyúlt, lapos, csonk kúpra emlékeztető formája ideális fennsík alakját mutatja. 
A Csetnek patak és a Sajó völgyéből meredek , magas impozáns lejtővel emelkedik ki. A fennsíkon 
túrázva gyönyörű panorámában lehet részünk.



 

 

Táv: 15 km Szint: 400 m 

Részvételi Költség kb.: 2700 Ft

Jelentkezés:2020. 05.05.

Befizetés: 2020.05. 21.

Barlangi belépők: F/ 6 EU ,  D/6-15 évig  3 EU,  60 év felett/ 5 EU,

Érkezés: Délutáni órákban kb: 18 órára



                                        Besszádok /Bieszczady/  

             Autóbuszos kirándulás és túra Lengyelország dél-keleti sarkába,             
.                                                  a lengyel Kárpátaljára  

                                    2020. július 27. – augusztus 02.   (7 nap) 

Találkozó helye:  Miskolc  Búza-tér,  Görög katolikus templom parkolója                                     
Találkozó ideje :  2020. július 27.  5 óra 45 perc                                                                                  
Indulás :                2020. július 27.  6 óra 00 perc                                                                                  
Utazás :  Kényelmes autóbusszal, egy ízben erdei kisvonattal, a túrákon leginkább gyalog.       
Szállás :  Kalnica nevű faluban a Wetlina folyócska völgyében 600 m tszf. magasságban, 
fürdőszobás , 2 ágyas hegyi szállodai szobákban (6 éjszaka).                                                            
Ellátás : Félpanzió  -  bőséges früstök és kiadós estebéd tájjellegű, házias ízekkel.                       
Ajánlott felszerelés : Kényelmes túrabakancs, esetleg túraszandál, nyári túraöltözet 
kiegészítve hűvösebb időre való darabokkal, esőkabát, napszemüveg, kence a leégés ellen, 
árnyékoló a fejre, bevált, kényelmes hátizsák, aki szereti túrabot, fotómasina, telefon 
töltővel, ingyenes európai egészségbiztosítási kártya (szürkés-kék), szükséges gyógyszerek.    

Idegen- és ismerősvezető, kulturális szakreferens,                                                    
Lengyelország szakértő:           Derlatko  Jadwiga                                                                     
Túravezető és morzsaszedő :  Palotai  Attila                            Tel.:+36 70 342 8320;         

Email : birsalma19@gmail.com 

A tervezett túrák látnivalókban bővelkedőknek ígérkeznek. Az egész naphosszat tartó 
gyalogtúrák kívánnak egy átlagosan jó fizikai kondíciót. Nem extrém nehézségek, hanem a 
hosszú vándorlások terhelése miatt, de a látvány kárpótol majd a fáradozásunkért…  

Részvételi költség :  20000 HUF  és 540 PLN (lengyel zloty)                                                              
Ez tartalmazza az utazási -, parkolási – és szállásköltségeket, a félpanziós ellátást.                    
A szak – és túravezetésért nem kell fizetni. 

Jelentkezés : Az MHTE honlapján                                                                                                           
Határidő :      2020. január 07 - ig

Előleg :       20000 HUF                                                                                                                              
Befizetés : 2020. február  06 – án az egyesületnél  

mailto:birsalma19@gmail.com


A programtervezet napi bontásban  

1.nap: Kassa, Eperjes útvonalon haladva kis kitérőt teszünk Margonyára, a Dessewffyek ősi 
birtokára. Fejet hajtunk gróf Dessewffy Arisztid, az 1848/49 – es szabadságharc 
honvédtábornokának, az aradi 13 mártír egyikének nyughelye előtt. 

   

Dessewffy család kriptája a Margonya melletti erdőben. 

 

A család szépen felújított margonyai kúriája, melyben a renoválás előtt kocsma működött.    

Visszatérve a főútra a következő megállónk a Duklai-hágó. Most Lengyelország és Szlovákia 
határa, 1920 előtt ezer éven túl a lengyel – magyar határ volt. Évszázadokon át itt vezetett a 
magyar borok (főleg a Tokaji) útja a lengyel, litván és svéd arisztokrácia asztalaihoz.                 
A hágó környéke az I. és II. Nagy háborúban is véres, kegyetlen, sok tízezer áldozatot 
követelő küzdelmek helyszíne volt. Ennek állít emléket a szlovák oldalon a katonai temető és 
a szabadtéri katonai múzeum. 

   Kilátás a hágóról.  



             

Lengyelországban, Krosno városában meglátogatjuk a Lengyelhon határain túl is híressé vált 
üvegmúzeumot, az Üvegörökség Centrumot. Nem csak a késztermékeket láthatjuk, hanem 
az üveggyártás különböző fázisaiból is bemutatót kaphatunk, sőt magunk is kipróbálhatjuk az
üvegfúvás élményét.   

           

   

Krosno városa sok magyar vonatkozású emlékkel rendelkezik. Többek között az egykori 
Magyar utca elején állt Magyar kapu, melynek helyét most emléktábla jelzi (ul. Sienkiewicza 
12.), a Piactér egyik házán egy kerámia dombormű Zalaegerszeg ajándéka és a városban 
működű Robert Portius Társaság, mely minden augusztus utolsó hétvégéjén megrendezi a 
magyar borok fesztiválját. 

Utunkat Krosno után Kalnica felé vesszük és vacsora előtt bekvártélyozzuk magunkat egész 
heti bázisunkba a Bogdanka Hotel és Üdülőközpontba.  



  

A bázis…

2.nap: Reggeli után a faluból indulva nekivágunk egy szép, panoráma helyekben gazdag 
túrának, végig a Polonina Wetlinska gerincén.                                                                                     
Útvonal:  Kalnica (580 m), Smerek (1223 m), Przel. Orowicza Wizna (1095 m), Roh (1251 m), 
Schr. PTTK Chatka Puchatka /Micimackó kunyhó/ (1232 m), Brzegi Górne (740 m)                     
Táv :     17,0 km          Szint :     900 m  

 

Kilátás a Smerek oldalából. 

    

A Smerek csúcsán.                                                  A gerincen…   



       

…tovább…                                                                             a Micimackó házhoz.                     

Brzegi Górne-ból buszunkkal a bázisra gurulunk kiérdemelt vacsoránkat elmajszolni.   

3.nap: Elbuszozunk Cisna városán át Majdan településig. Itt átszállunk a Besszádok Erdei 
Vasút sompolygó járatára és felcammogunk a 9 km hosszú pályán a Solinka-patak völgyében 
Balnicáig a szlovák-lengyel határra. Kis pihenő és kávé (sör) szünet után visszaereszkedünk 
Majdanig. Itt lehetőségünk van a szabadtéri erdei vasúti múzeum régi mozdonyai és számos 
kocsija között nézelődni. 

  

    

Egy frissítőre megállunk Cisna-ban a Lengyelország szerte híres és nagyon kedvelt  
Siekierezada (baltás) bárban, majd irány tovább a közeli Sine Wiry természetvédelmi 
területre. Itt kényelmes túrával a Wetlina folyó torkolatától indulva, annak partján 
végigkanyarogva  hazasétálunk a szállásunkig. A folyó ezen a szakaszon áttöri és bevágja 
magát a hegyek közé sok sziklaküszöböt és látványos kis zúgót létrehozva.  



            
A séta és kerékpárút a folyó mellett kanyarog, több elnéptelenedett falvat érintve Kalnicáig. 

Útvonal: Wetlina torkolat parkoló (480 m), egykori Smaragd-tó, Zawój, Luh, Jaworzec, 
Kalnica (600 m)                                                                                                                                           
Táv :     12,0 km          Szint :     120 m 

Vacsora, az élmények feldolgozása, ülepítése és pihenés a másnapi hosszú túra előtt.  

4. nap:  Túrázunk a Határ-hegységben /Pasmo Graniczne/ , érintve a hármas határt, a 
Krzemieniec csúcsát is.                                                                                                                              
Útvonal: Przel. Wyznianska (855 m), Bacówka PTTK pod Mala Rawka (915 m), Mala Rawka 
(1272 m), Wielka Rawka (1307 m), Krzemieniec (1221 m), Kamienna (1201 m), Hrubki (1186 
m), Przel. pod Czertezem (905 m), Beskidnik- patak, Górna Solinka,  Rawka(Wetlina) (650 m)  
Táv :     23,0 km          Szint :     800 m  

    

Útban a Wielka Rawka-ra.                                Visszanézve a Nagy-Rawkáról a Kis-Rawka felé.    
.                                                                             Háttérben a Pasmo Polonin gerince.     

  

Előttünk jobbra a Krzemieniec csúcsa a hármas határ.      A hármas határ obeliszkje. 
Gyalogtúránk végén buszra szállunk és az „alaptáborba” hajtunk.  



5.nap: Ezen a napon a gyalogtúra előreengedi a kultúrát, kis erőgyűjtés gyanánt a következő 
napi hegymenethez. Elbuszozunk Przemysl-be, útba ejtve néhány szép és érdekes látnivalót. 
Első megállónk Sobien várának romjai Manasterzec falu mellett. A kővárat még Nagy Kázmér
lengyel király építtette 1340-ben, feladata volt az alatta tekergő San folyó melletti 
kereskedelmi út védelme. A vár történetének szomorú, magyar vonatkozású eseménye, hogy
1474-ben Mátyás király seregével egy megtorló akcióban erősen lerontotta. A vár-hegyről 
remek a kilátás a San völgyére. 

     

Kilátás a várból.  

Przemysl előtt meglátogatjuk Krasiczyn reneszánsz várkastélyát, mely egy pompás park 
ölelésében áll a San folyó jobb partján. A XVI. századi eredetű vár a Lengyel- Litván Unió déli 
határát védte. Később olasz építész irányításával (Galleazzo Appiani) átépítették kastéllyá, a 
reneszánsz építészet gyöngyszemévé. Az évszázadok során sok lengyel uralkodó időzött e 
falak között. A kastély egyik szárnya ma szállodának ad otthont.  

     

Krasiczyn  kastélya       



    

Hmm… 

A kastély után Przemysl városa a következő célunk. Az egyik legszebb és legrégibb lengyel  
város, alapítása a VIII. századra datálódik. A város felett magasodik Nagy Kázmér vára. Az 
óvárosban megannyi templom, két katedrális, a lejtős főtér, és a kanyargó, meredek utcák.  
A harangok és pipák fővárosának is nevezik.                                                                            
Viharos történelmében sokszor szerepelünk mi magyarok is. Könyves Kálmán, II. Géza, II. 
András, Nagy Lajos király, II Rákóczi György fejedelem hatalmi törekvései és csatái nyomán. 

1772-ben Lengyelország első felosztásakor a terület (Galícia), a Habsburg birodalomhoz 
került. Az Osztrák-Magyar Monarchia építette Przemysl köré két gyűrűben korának harmadik
legnagyobb erődrendszerét 1873-tól (Antwerpen és Verdun után). Teljesen soha nem készült
el, de így is a külső gyűrű 45 km hosszú, 15 fő és 21 kisebb erőd láncolata. A Nagy Háború 
kitörésekor 130000 fős létszámmal volt feltöltve, ebből kb. 40000 fő volt magyar 
nemzetiségű. Az erődgyűrű  három ostromot élt át 1914 szept. 17-től  1915 jún. 03-ig. Sok 
ezren vesztették életüket a harcokban, az éhségtől, a fagytól vagy a betegségektől. 
Emléküket őrzi a lengyelek által szépen gondozott katonai temető, ahol mi is fejet hajtunk a 
hősök áldozata előtt.  

     



Az erődláncolatból egy erősséget felkeresünk.  

   

A Siedliska melletti I. erőd „Salis Soglio”           A Bolestraszyce melletti XIII. erőd „San Rideau”

Przemysl óvárosa  

A város után hazatekergünk a bázisunkra. Aki sokallja az e napi látnivalókat és két hosszú 
túranap között  inkább mégis az erdőt (hegyet) járná, megteheti. A szállásunk körül több túra
lehetőség is adódik.   

6.nap: Irány a Besszádok  „koronája”, a Tarnica 1346 m-es csúcsa, majd végig a Bukowe 
Berdo sziklakibúvásos hátán.                                                                                                                   
Útvonal :  Wolosate (730 m), Hudów Wierszek (930 m), Przel. pod Tarnica (1285 m), Tarnica 
(1346 m), Przel. pod Tarnica (1285 m), Przel. Goprowska (1161 m), Krzemien (1335 m), 
Bukowe Berdo (1311 m), Szoltynia (1201 m), Widelki szczyt (1016 m), Kiczera Berezczanska 
(885 m), Widelki /Pszczeliny/ (585 m)                                                                                                    
Táv :     19,0 km          Szint :     900 m   



   

A Tarnica felé…                                             … fenn a csúcson.   

   

A Krzemien sziklás gerince.                                   A Bukowe Berdo kőpettyes ösvényén.  

7.nap : Reggeli után hazafelé fordítjuk a lovak orrát. A már ismerős Duklai-hágón keresztül 
visszatérünk a Kárpát-medencébe és Kapi településnél megállunk. A falu fölött emelkedik a 
Kapi család elődjének, a Tétényiek ősi várának maradéki. Kapiból indulunk egy szép 
kényelmes túrára az egész heti terhelést levezetendő, a várromon és a Mogyorós 
kilátópontján keresztúl Finta faluig, a Dessewffyek egykori kastélyáig.                                           
Útvonal : Kapi /Kapusany/ (280 m), Kapi vára (470 m), Kelemen-forr. (490 m), Kikapa pihenő 
(400 m), Fintai kőbánya (400 m), Mogyorós (515 m), Bodas (410 m), Finta /Fintice/ (270 m)    
Táv :     8,0 km          Szint :    400 m   

    

Fel a várba…   



Finta ófalu  

Finta után csendesen hazacsorgunk az egész hetet kipihenni… 

A programok változásának vagy felcserélődésének lehetőségét (rossz időjárás, előre nem 
látható akadályozó tényező) a szervezők fenntartják.  

A fakultatív programok költségei: 

Krosno, Üvegörökség Centrum:      20 – 24 PLN/fő                                                                              
Majdan, Besszádok Erdei Vasút:     25 PLN/fő (retúr)                                                                          
Krasiczyn, Kastély :                            12 – 18 PLN/fő                                                                              
Przemysl, Erőd:                                    8 – 12 PLN/fő                                                                               
A BdPN (Besszádok Nemzeti Park) belépői a három hosszú túránál, alkalmanként 6 PLN/fő    

Ezentúl zsebpénz mindenkinek a saját vásárlási (költési) szokásainak az ismeretében. 

Túratársi üdvözlettel, 

                                       Palotai Attila   



AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS A BODROGKÖZBE

2020. 08. 08. SZOMBAT

Útirány: Miskolc –Sátoraljaújhely – Borsi – Karos – Karcsa – Pácin – Cigánd – Miskolc

Indulás: 2020. 08. 08. 7.00 – Búzatér
Érkezés: 2020. 08. 08. 18-19 között

1. BORSI:
 
Borsi Sátoraljaújhelytől 3 km - re keletre a szlovák – magyar határ mellett, a Bodrog jobb
partján fekszik. Nevét egy BORS nevű személyről kapta, amely erős –t jelent.
A mai község területén már az újkőkorszakban is éltek emberek. Megtalálták a bükki kultúra
emlékeit,  majd  bronzeszközök  is  kerültek  elő  az  ásatások  nyomán.  A  VIII.  századból  is
találtak itt temetkezéseket, melyet a szlovák kutatók korai szláv sírok tartalmaznak.

A Rákóczi – várkastély:
A Rákóczi várkastélyt 1579 körül, Zeleméri Kamarás István
tokaji  várkapitány  építette.  Lányának  házasságával  került  a
kastély előbb Lorántffy Mihály tulajdonába 1602-ben, majd I.
Rákóczi  György  és  Lorántffy  Zsuzsanna  házassága  révén
került a Rákócziak birtoka közé.
Zrínyi Ilona Munkácsról Regécre tartó útja közben megszállt
Borsiban,  és  itt  szülte  meg fiát,  II.  Rákóczi  Ferencet,  1676.
március  27-én.  2005-ben-ben  több  földszinti  helyiséget
felújítottak, 2006-ban pedig a születési emlékszobát rendezték be eredeti állapotban. 2017-
2020 között tart az újabb felújítás. Terv szerint 2020. júniusában nyitja meg kapuit a látogatók
előtt.

2. KAROS:

Karos település neve személynévi eredetű. Ezt a vidéket, a Felső-Tisza vidékét szállták meg
először  a  9.  században honfoglaló  őseink,  s  a  10  század  közepéig e  vidéken  lehetett  a
fejedelmi központ.  A régészeti leletek arról tanúskodnak, hogy itt bronzkori  falvak,  kelta
települések  éltek,  a  magyar  honfoglalás  előtti  évszázadokban  pedig  szláv  népesség  talált
otthont ezen a vidéken.
Karost 1392-ben említik először okiratokban. 1880-ban tűzvész pusztította el a falut, lassan
népesült be.  2015-ös adat szerint 478 fő a lakosa.

 Honfoglalás Kori Régészeti Park:

1986-90 közötti ásatások során, a temető 73 sírhelyét tártak fel és
rekonstruálták.  A  temetőben  feltárt  sírhelyek  megjelölésével
készült  el  a  honfoglalás  kori  temető.  A  községben  három
temetőt,  közel  kétszáz  sírt  találtak  a  950  előtti  időkből,  igen
gazdag  mellékletekkel.  A sírokban  bizánci és  nyugati eredetű
ékszereket,  díszes  szablyákat,  öveket,  tarsolylemezeket,  és
pénzeket találtak. Révész László által feltárt leleteket Miskolcon,
a Herman Ottó Múzeumban láthatjuk.



Honfoglalás Kori Látogatói Központ:

Az épület már formavilágával is méltó módon állít emléket az
egykor  élt  ősöknek,  egy  jurtát ábrázol,  mai  modern
kivitelezéssel. A  kiállítótérben  karosi  leleteket,  múzeumi
bábukat  tekinthetünk  meg,  interaktív  eszközök,  makettek,
érintőképernyős  alkalmazások,  animációk,  filmek  révén  ad
betekintést  a  látogatóknak,  a  honfoglaló  magyarok  korhű
életébe.  A parkban életfák, sátrak láthatók. Kérésre lovaglás,
íjászkodás,  bográcsozás,  rendezvények  szervezése  és  más
harci eszközök kipróbálására is lehetőség nyílik.

3. KARCSA:

Karcsa a Bodrogköz legrégebbi települése. Elsőként 1186-ban említik, de már a honfoglalás
előtt is lakott volt. A falut körülvevő mocsaras, nádas terület megvédte a tatárok és törökök
dúlásától.  1800  lakosával,  joggal  vetekszik  a  térség  központi  szerepéért.  Hatalmas  múltú
község Karcsa, hiszen itt telepedtek meg először őseink a Bodrogközben.

Árpádkori templom:

Ide  épült  a  környék  legrégibb  temploma.  (Árpádkori),  mely
többé-kevésbé ma is eredeti  állapotban látható. Román stílusú
templom,  harang  és  torony  nélkül.  A  templom  építéséhez  egy
mondakör is tarozik.
A  templom  hajója  a  XIII.  sz.  épült,  benne  kőfaragások  láthatók,
melyek  olasz-francia  hatásokra  utalnak.  Szentélyét  XII.  sz-i
körtemplomból alakították ki. A templom fazsindellyel van fedve.

Falumúzeum:

2004. augusztus 20-án avatták fel, Nagy Géza és dédanyáink hagyományának bemutatására.
Az épületben pitvar, tisztaszoba és lakószoba eredeti berendezése látható. Szabadkéményes,



sok  szép  tányérral,  szőttessel,  használati  tárgyakkal  felszerelve.  Lakossági  összefogás
eredménye.

4. PÁCIN: 

Pácin  Árpád-kori település.  Nevét  1247-ben  említették  az
oklevelek,  mint  a  Bogát-Radvány  nemzetséghez tartozó
Roland nádor birtokát.  Ma 1500 lakosával központi helyen
szerepel  egy  páratlan  értékű  várkastéllyal,  a  Mágócsy
kastéllyal, amit 20 hektáros erdős park (Bárókert) vesz körül.
Mágócsy Kastély:

1533-ban a  Mágócsy  család  tagjai  (Gáspár  és  András)
elképesztő vagyont halmoztak fel, és fényűző palotát kezdtek építeni. Ekkor még földszintes,
de már kezdettől fogva puccos és divatos kastélyt építettek. A következő 80 évben többször is
bővítették, de végig megtartották a reneszánsz pompát.

A később beköltöző Sennyey család ugyan végzett némi barokk és romantikus átalakítást a
következő  évszázadok  alatt,  de  az  1987-re befejezett  alapos  felújításkor  szinte  teljesen
visszaállították a reneszánsz kori állapotokat. 

5. CIGÁND 

A Bodrogköz egyetlen  városa 2004-től,  és  egyben a legnagyobb települése  is.  Lendületes
fejlődése 1994-ben kezdődött, amikor a  II. Rákóczi Ferenc Tisza - hidat átadták, és ezzel
megnyílott az út Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fele, elsősorban a 17 km-re lévő Kisvárda
irányába. Cigánd a nevét Árpád kori török-magyar személynévről kapta.

Falumúzeum: 

2000-ben alapították ezt a néprajzi  múzeumot.  Az 1920-as
évek paraszti  életmódját,  népi építészetét  és lakáskultúráját
mutatja  be.  Oktatóközpont  lett,  a  Bodrogköz
bázisintézményeként  közösségi  rendezvényeket,  kulturális
fesztiválokat, gasztronómiai bemutatókat, népi hagyományok
oktatását,  táborokat,  játszóházakat,  kézműves  szakköröket
tartanak,  hogy  a  helyi  identitást  erősítsék,  és  a  nemzeti
kulturális örökség fenntartását szolgálják.

   

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bog%C3%A1tradv%C3%A1ny_nemzets%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/1247
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d-kor


Múzeumporta:

2015-re már skanzenné bővült,  Bodrogközi Múzeumporta
néven nyílt meg a nagyközönség előtt. 1999-ben a település
önkormányzata  megvásárolta  a  falu  középpontjában  lévő,
elhanyagolt  épületet,  majd  régi  fotók  útján  felújíttatta.  A
főépületben (tisztaszoba – pitvar –konyha) szőttes kiállítás,
helytörténeti  kiállítás  található.  A  hajdani  istálló  helyén
foglalkoztató terem került kialakításra. Az állandó kiállítás
hűen  mutatja  be  Cigánd  népi  építészetét,  lakáskultúráját,
népművészetét,  a  földművelés  és  a  hozzá  kapcsolódó mesterségek eszközeit.  Szinte  nincs
olyan  nap,  hogy ne  sülne  apró  béles,  a  kemencében  „kőt”  béles,  ne  rotyogna az  üst,  ne
hangzana el  énekszó, vagy éppen egy megemlékezés  neves,  hagyományos ünnepről.  Fő a
szilvalekvár,  készül a kásáskáposzta,  korongoznak a gyerekek, májust járnak az óvodások,
táncolnak, énekelnek az öregek.



Autóbuszos kirándulás a Felvidéki bányavárosokba 

2020. 08. 23-25  2 éjszaka/ 3nap

Gyülekező: 5.45-kor a Búza téri görög katolikus templom mögötti parkolóban
Indulás: 6.00-kor
Útvonal: Rimaszombat-Zólyom Bajmóc-Körmöcbánya-Selmecbánya-Besztercebánya- Miskolc
Szállás: Selmecbányán Marina Penzió 3 ágyas, 2 ágyas szobákban reggelivel.
Étkezés: A közeli étteremben vacsora .

Részvételi költség: 10.000Ft+63 EU /  Az útiköltség még a tavalyi áron van számolva –ez még 
változhat./
Ez tartalmazza az utazási, parkolási és szállásköltségeket, valamint az étkezéseket.
Szervező, túravezető: Fejér Ildikó
Jelentkezni lehet az M.H.T.E. honlapján.

Határidő: Jan.08. 
Előleg:  10.000  Ft
Befizetése: jan. 23-án

Programunk:

Első napon  a Felvidék egyik legrégibb várát a bajmóci várat fogjuk megtekinteni, amely számos 
filmforgatás színhelye  volt. Sétálhatunk a kastély parkjában  itt láthatjuk a 700 éves hársfát, ahol 
Mátyás király lakomákat rendezett. Utunkat Körmöcbánya  felé folytatjuk.

A sziléziai és a thüringiai telepesek által alapított városkát 1328. nov.17-én Károly Róbert szabad 
királyi bányavárosi kezdődően itt verték a király számára az aranyforintot jogokkal ruházta fel és 
megalapította pénzverdéjét. 1335-től és az ezüstdukátot. A körmöci arany évszázadokon át a legjobb 
pénz volt Európában. Megtekintjük a városban található műemlékeket: Pénzverde Múzeumot, Szent 
Erzsébet templomot, felsétálunk a várba,   majd leereszkedünk az Andrej táróba ahol valamikor  az 



aranyat  bányászták.

A városnézés után  irány Selmecbányára ahol a szállásunk lesz.

Második napon ismerkedünk a valaha „Ezüst városnak”nevezett bányavárossal. Néhány évszázadon
át  ez volt az Osztrák- Magyar Monarchia kincstára. Nemcsak  bányászatáról híres, hanem 
iskolavárosként is. 1735-ben létesült a bányaiskola amelyet Mária Terézia akadémiai rangra emelt.

Ez volt az első bányászati és kohászati akadémia Európában. Megtekintjük az Akadémiát a Botanikus
kertet, Szent Katalin templomot, elsétálunk a Kálváriához és az Óvárhoz.

Délután Bacsófalvi tóhoz buszozunk, ahonnét egy órás sétával felmegyünk a vulkanikus Szitnya 
hegytetőre a környék nevezetes kilátópontjára.



Visszaérkezve a város gyönyörű házaiban gyönyörködhetünk.

Harmadik napon utunkat Besztercebánya felé vesszük. amely  Szlovákiának egyik  legszebb fekvésű 
városa.   1770 óta püspöki székhely is. 1542-ben itt tartották az első országgyűlést, majd 1620-ban 
ugyan itt kiáltották ki Bethlen Gábort magyar királlyá.

Városnézésünk során megtekintjük a Várostornyot, a Várnegyedet,  Mátyás házat, Mária- szobrot, 
a német és szlovák templomokat. Amennyiben még van elég időnk elmegyünk Tajov faluba ahová 

lejöttek Görgey csapatai 1849-ben Selmec-és Körmöcbánya felől. Délutáni órákban indulunk haza.

Érkezés az esti órákban.

A programok  változásának vagy felcserélésének lehetőségét/ rossz időjárás, előre nem látható 
akadályozó tényező esetén/ a szervező fenntartja.

Túratársi üdvözlettel:

Fejér Ildikó



Autóbuszos kirándulás az Őrségben határon innen

                                 és határon túl

                                   

2020. augusztus 25-29.

Öt napos autóbuszos kirándulás

Túravezető: Fekete Istvánné

Indulás: 2020. augusztus 25. kedd reggel ½ 7-kor a Búza téri görög katolikus 
templom parkolójából. Gyülekezés 6.15 órától

1.nap 2020.augusztus 25. Útvonal: Miskolc - Somogyvámos - Páka  (szállás 
elfoglalása )

Somogyvámos a nyugalom völgye. Itt lelt otthonra Közép-Európa legnagyobb és 
legszervezettebb öko közössége.

Belépő: felnőtt: 1.640,-Ft, pedagógus, nyugdíjas, gyerek: 1.140,-Ft

„  Somogyország kincse”  elnevezést is kiérdemelte 2011-ben. Lélegzetelállító látvány a 
semmi közepén az a 800 éves templom rom , ami a  Csopak nevű  település maradványa.

Belépő: nincs

2.nap 2020.08. 26.  Útvonal: Páka - Lendva – Dobrovnik - Petrikeresztúr

Lendva: A város Lendva folyó partján terül el. Fő útcájáról gyönyörködhetünk a dombon 
elterülő várban. „ Lendva város polgárosodása, nyomdászata, és esernyőgyártása „ c. 
kiállítást is megtekintjük a Fő utcán.

Belépő: ingyenes



A Zala György téren rácsodálkozhatunk a Makovecz Imre által tervezett színházra , mely 
magában foglalja a hangverseny termet és a kultúrházat is.

 A Lendva-hegyen épült Vinárium-kilátótorony 53.5 m-es magasságából egyszerre 4 ország 
tárul elénk. 240 lépcsőn vagy lift segítségével juthatunk fel a toronyba.

Belépő  :  felnőtt: 7 euró,    csoportos 15 fő felett: 5 euró

Dobrovnik: Ellátogatunk Közép-Európa egyetlen orchídeatermesztő vállalkozásába, az 
Orchídeafarm és Trópusi kertbe, ahol évente 500 ezer növényt nevelnek.160 féle orchídea 
látványa nyűgözi le a látogatót,  a  kávé, bors, vanilia, ananász, stb. illata pedig mámoros 
állapotba keríti az érdeklődőt.

Belépő: 5 euró  ( minden látogató kap 2.5 eurót érő bónuszt, ami levásárolható, de ezt még 
kikell pótolni, mert ennyiért semmit nem lehet kapni. Házaspároknál ez könnyen megoldható
)

Petrikeresztúr:  Sétát teszünk a Patóhegyi Borházfaluban. „ Ha van egy hely, ahol az idő 
megáll és az ember nyugalomra talál, az a hely Patóhegy”.

Páka: A nap végét Öveges professzor szülőházának megtekintésével zárjuk.

Belépő: csoportos 300,-Ft

3. nap  2020.08.27. Kalandozás az Őrségben

Velemér  :  Felkeressük az Őrség ékkövét, az Árpád kori templomot.

 Belépő:  felnőtt: 400,-Ft   gyerek: 200,-Ft

Az Őrség népművészetét őrzi falai között a Sindümúzem, amely a világ  legnagyobb 
kismúzeuma.

Belépő: ingyenes

Őriszentpéter:  Az  Őrség fővárosaként tartják számon.A védműként is használt templom 
védőszentje Szent Péter apostol. Az egykori védművek maradványai ma is jól láthatóak. A 
templom szomszédságában lévő téglaégető megtekintését sem mellőzhetjük.

Belépő: 300,-Ft



Szalafő-Pityerszer: Ez a hely Skanzenhez méltó módon mutatja be a tájegységre jellemző 
építészeti jegyeket és az egykori mindennapi élethez szükséges eszközöket. Az   időutazás 
garantált a látogatók számára.

Belépő: csportos: 700,-Ft ( 15 fő felett ), felnőtt: 1.200,-Ft,    Gyerek, nyugdíjas: 800,-Ft

Ispánk: Erős György  „ ízrestaurátor”-ral ismerkedünk meg, aki rövid előadás keretében 
bevezet  minket a manuális csokoládé készítés rejtelmeibe. Hogy a boldogság hormonunk a 
legmagasabb szintet is elérje,  kóstolással próbál meggyőzni minket végterméke 
minőségéről. 

Belépő: 1.000,-Ft   Csoportos: 950,-Ft    / vásárlási lehetőség is lesz /

Szőce: Végig sétálunk a 900 m hosszú tőzegmohás lápréten, ami az Őrségi Nemzeti Park 
egyik leghíresebb és legjelentősebb, fokozottan védett része.

Belépő: nincs

Pankasz:  Az Őrség jelképévé vált szoknyás haranglábnál eltöltünk egy félórát. Érdekessége, 
hogy harangját tölgyfazsindely védi, teteje pedig rozsszalmából készült zsúp.

Belépő: nincs

4.nap 2020.08.27. Fedezzük fel az Őrvidéket!

Heiligenbrunn ( Szentkút): Felkeressük  kápolnát, majd egy kellemes sétát teszünk a 
pincenegyedben, ahol lehetőség kínálkozik, hogy megízleljük a vidékre jellemző UHUDLERT

is.



Belépő: nincs

Güssing (Námetújvár): Megismerjük a Batthyány-család ősi fészkét. A várba gyalogosan is 
fellehet jutni, de a liftet is igénybe lehet venni. Kedvelt kirándulási célpont, ahonnan 
káprázatos panoráma tárul elénk. Rálátunk Güssing városára és halastavaira, valamint a 
távolabbi dombokra.

Belépődíj a várba: felnőtt: 6.5 euró, gyerek,diák: 4 euró, nyugdíjas: 5.5 euró

Lift: felfelé: 2 euró,   lefelé: 1 euró

Rotenturm ( Vasvörösvár):Megtekintjük kívülről a kastélyt, s az azt övező parkot. A település 
első vízivára az 1200-as években épült, majd az Erdődy grófok emeltek később kastélyt az 
egykori vízivár helyén. Az élménydús, történelmi atmoszférával átszőtt nap után elfoglaljuk 
soproni szálláshelyünket.

Belépő: nincs

5.nap Berndorf ( Ausztria ) – Miskolc

Egy rendkívüli iskolát tekintünk meg, ami méltán került be a GUINES Rekordok könyvébe. 
Hogy miért ? Erre is fényt derítünk!

Ha az idő engedi, rövid sétát teszünk a városban

Belépő:  csoportos: 4 euró



Érkezés: 2020.08.29-én várhatóan 21 óra körül

Élményekben, látnivalókban gazdag kirándulásra hívok Mindenkit !

A belépők tájékoztató jellegűek, részben 2019. évi árak alapján vannak 
feltüntetve!!!



SZATMÁRI BARANGOLÁS
AZ MHTE TAGJAI RÉSZÉRE AUTÓBUSSZAL 

2020.szeptember 11-13.

Indulás: 2020. szeptember 11-én reggel 7 órakor a Búza téri görögtemplom mögötti 
parkolóból. Gyülekezés:6:45 órakor.

1. nap
NYÍRBÁTOR
A Nyírség déli részének központja, történelmét az egymást váltó
fejedelmek, főurak – Báthoriak, Bethelenek, Rákócziak, Károlyiak
írták. 
A református templom egyik legszebb hazai 
templomunk.
Báthori István építette a minorita templomot is.

Az 1400-as években építettek itt a Báthoriak 
udvarházat, majd várkastélyt. 

KAPLONY
A Károlyi-család ősi birtokán, a Nagykároly melletti Kaplonyban
található a nagy múltú família impozáns kriptája.

NAGYKÁROLY
Első számú látnivalója a romantikus, régi lovagvárakra
emlékeztető Károlyi-kastély.

2. Nap  

CSARODA
Túra a HNP kísérőjével a Bábtavához.
A templomot a Káta–nemzetség csarodai ágának valószínűleg Ráfáel nevű tagja, és
fia Gábor építtette valamikor a XIII. században román stílusban.

TÁKOS
A mezítlábas Notre-Dame-nak nevezett templom 1766-ban
épült. 
A paticsfalas, zsindelytetős épület a Felső-Tiszavidéki
templomok sorában utolsó hírnöke. 

TARPA
A beregi terület jelentősebb települése.
Nevezetessége a szárazmalom. A 13 m átmérőjű, fából készült
fogaskerék, melyet lóval mozgattak, hatalmas, zsindelyes tető
alatt található. Esze Tamás szobra a falu középpontjában
található, nem messze tőle Rákóczi szobra áll. Itt született. Esze
Tamás, az ő vezetésével indultak a felkelők Rákóczi elé.



3. nap  

Nagyar
A Luby kastély és a gyönyörű rózsakert meglátogatása
Nagyar, a jellegzetes szatmári falu, ahol a kis Túr siet a Tiszába, az elmúlt években 
fontos idegenforgalmi célponttá vált a gyönyörűen újjávarázsolt Luby-kastélynak 
köszönhetően-

TÚRISTVÁNDI
Legismertebb műemléke a XVII sz.-ban épült vízimalom, ami
jelenleg is működőképes. Mindhárom kereke őrlőkövet hajtott. 2
gabonaőrlést, 1 pedig kukoricát, árpát, és egyéb gabonát őrölt.

SZATMÁRCSEKE
Ebben a községben élt és alkotott 1815-től Kölcsey Ferenc, s
1823-ban itt írta a Himnuszt. A világon egyedülálló az 1973-ban
védetté nyilvánított „csónakos” fejfás temető, itt látható Kölcsey
klasszicista síremléke.

Tiszacsécse
Móricz Zsigmond emléház, majd a református templom
megtekintése.
Megtekintjük a Móricz irodalmi emlékparkot.

Milota
A világon egyedüli, hogy a méltán híres diónak szobrot állítottak.

VAJA
A település neve személynév eredetű helységnév, lakói királyi
jobbágyok voltak.
A XIV sz.-ban már a Vayiak birtokolták. A főnemesi család egyik
kiemelkedő tagja Vay László váradi püspök volt. 
A  község központjában emelkedő kastélyt a Vay család a XVI.
század elején építtette  akkor  még reneszánsz  stílusban,  tornyok
nélkül. 
A család állandóan átépíttette, bővíttette az épületet, mai végleges
formáját az 1960-62-es helyreállításkor nyerte el.
Legnagyobb eseménye 1711. január 31.-én II. Rákóczi Ferenc és a labanc fővezér 
Pálffy János találkozója volt. 

A programok indokolt esetben módosíthatók vagy felcserélhetők.



Szlovák Paradicsom, Zejmár kanyon

Indulás: 2020.09.27. 6:30 órakor a búza téri templom mögül. Gyülekező 
6:15-kor.

Túravezető:Harsányi József

Változatos,  könnyű  körtúránkon  a  Szlovák  Paradicsom  déli  részének  legszebb
részeit járjuk be. A Zejmarská roklina (Zejmár-szakadék) rövid, csodaszép szurdoka
kitűnő bevezetés a Szlovák Paradicsom világába. Az elragadóan szép, fenyvesekkel
borított  hegyek  karéjában  megbújó  Imrikfalvi-víztározótól  (Palcmanská  Maša)
indulunk a szurdokot  megmászva az 1000 méteres magasságban elterülő  ligetes
Geravy fennsíkra, majd a meseszép Malé Zajfy völgyön át érünk vissza a tóhoz, a
felduzzasztott Gölnic csodálatos partja mellett.
A túra hossza:11 km  Szintkülönbség: 250 m 

Útvonal: Dedinky – Biele Vody – Zejmarská roklina – Geravy – Malé Zajfy – 
Stratenská píla – Dedinky

Kiindulási pont: Dedinky, Hotel Priehrada parkolója

A túra jellege:
Kitűnően jelzett széles erdei utakon és jól követhető ösvényeken vezető túraútvonal.
A  Zejmár-szakadék  felfelé  egyirányú,  a  szurdokban  sokszor  a  patak  kövein
lépdelünk,  többször  kell  létrán  megmásznunk  sziklafalakat,  lánccal  biztosított
fémtálcákon küzdünk le néhány meredekebb részt.  A szurdok meredek, de végig
biztosított, bő félóra alatt végig járható.

A túrát mindenképpen túrabakancsban járjuk végig, szurdoktúrákon nagyon fontos a
bokát  jól  tartó,  vízhatlan  membránnal  ellátott,  csúszásbiztos  talpú,  profi  lábbeli.
Csapadékosabb  időben  érdemes  a  bakancsra  egyszerűen  felcsatolható,  vízálló
kamáslit viselni. Hűvösebb napokon pedig kitűnő választás egy szélálló, mozgást nem
akadályozó softshell dzseki.

A túra leírása

A  víztározó  partján  fekvő  Priehrada  szálló  előtti  parkolóból  indulunk  a  piros
jelzéseket  követve.  Széles  úton  érünk  ki  Dedinky  hétvégi  házai  közül,  majd
vegyeserdőben  kapaszkodunk  fel  egy  hegyhátra,  ahonnan  lejőve  beérünk  Biele
Vody  település  házai  közé.  A  kis  faluban  meglepően  sok  iskola,  gyermekotthon
működik,  a  nem  túl  vonzó  település  betonútján  haladva  hamarosan  egy  útjelző
táblához érünk, amely mutatja a Zejmár-szakadékba vezető kék jelzésű utat.
A  szurdok bejáratánál a tanösvény táblája fogad, mely szerint  1963 óta járható a
Zejmárska  roklina,  a  Szlovák  Paradicsom  legrövidebb  szurdoka.  Itt  793  m
magasságban vagyunk, a szurdok felső végéig 200 métert kell emelkednünk. Az út
első  szakasza meglehetősen barátságos,  a  nem túl  mély  völgyben a  csordogáló

https://www.mountex.hu/kereses?pp=fb1#ZHU6MDo6cGE6MTo6
https://www.mountex.hu/kereses?pp=48o#ZHU6MDo6cGE6MTo6Y2E6fDU0fDo6


hegyi patak mentén megyünk felfelé, olykor a meder kövein lépdelve, olykor a meder
sziklafalába erősített fémtálcákon haladva.

10  perc  múlva  a  szakadék  falai  egyre  magasabbakká  válnak,  ahogy  haladunk
feljebb, megjelennek az első 1-2 méteres vízesések, majd egy kétágú  vízesésnél
szembe  találjuk  magunkat  az  első  25  fokos  vaslétrával.  Innen  kezdődnek  az
izgalmak,  hamarosan  egy  doronglétra  majd  egy  csúszós  fapalló  következik.
Hamarosan megpillantjuk a szurdok legnagyobb vízesését, a Nálepkát, majd egyre
feljebb mászunk a sziklafalak közt különböző hidakon, létrákon, de mindenhol lánccal
biztosítva.
A  Zejmár-szakadékban  a  Szlovák  Paradicsomban  szokásos  összes  technikai
segédeszközt  megismerhetjük,  a  vaslétrától  a  doronglétrahídon  a  sziklafalba  vert
fémtálcákig. Kitűnő ismerkedő terep a komolyabb szurdokokra való felkészüléshez. A
mélységek  nem  túl  észveszejtőek,  a  kapaszkodó  sem  túl  fárasztó.  A  szurdok
bejáratától  laza  tempóban  bő  félóra  alatt  feljutunk  a  szakadék tetejére,  ahol  egy
forrásból olthatjuk szomjunkat. Egy szép fenyvesen keresztül 10 perc múlva érünk ki
a Geravy gyönyörű, ligetes fennsíkjára (1027 m).
A fennsíkon lovak legelésznek,  valószínűtlenül  idilli  a  környezet.  A  libegő,  amely
rendkívül rapszodikusan jár Dedinky és Geravy közt, felső épülete mellett haladunk
el a piros és a sárga jelzéseket követve. Széles erdei úton ballagunk tovább a füves,
ligetes fennsíkon, majd a jelzett út ketté válik, mi a sárga jelzésen maradunk, ami pár
méter után jobbra meredeken letér egy völgybe. Negyedóra szerpentinezés után egy
újabb útjelzőtáblánál (Malé Zajfy 900 m) a zöld jelzés is csatlakozik hozzánk.
Mérsékelt lejtőn folytatjuk tovább utunkat egy széles erdei úton, a védett Malé Zajfy
nedves, hatalmas lapulevelekkel borított  völgyén keresztül.  Félóra kényelmes séta
után egy aszfaltútra  érünk ki,  balra  kanyarodunk,  majd a  zöld jelzéseket  követve
hatalmas sziklafalak közt kanyarog az út.  15 perc alatt  kiérünk a szűk szorosból,



kitágul előttünk a gyönyörű völgy, melyben a felduzzasztott  Gölnic  folyó egyik kis
ága mellett érjük el a táblával is jelzett Stratenská píla kereszteződést (785 m).
Balra tartunk a piros jelzésen, kis ösvényünk egyre jobban kapaszkodik fel a szinte
fjordszerű  folyó  magas,  füves  partján,  kitűnő  rálátást  biztosítva  a  Sztracenai
kanyonra. A folyó túlsó partján vasúti síneket látunk, ahogy bebújnak a hegy alá egy
alagútban.  Az  út  betér  az  erdőbe,  egy  közepes  emelkedőt  falétrák  segítségével
leküzdve, 10 perc alatt kibukkanunk Dedinky (Imrikfalva) házai fölött. A jelzett út letér
a víztároló partjára, ahonnan 10 perc alatt visszasétálunk kiindulási pontunkra.

Alternatív panoráma út visszafelé:

Ez az útvonal meredekebb részeket tartalmaz és több a szintkülönbség.

A Geravy menedékház előtt elhaladva folytatjuk utunkat egyenesen át a mezőn, 
majd egy Y elágazáshoz érve balra fordulunk, be az erdőbe. (A hivatalos turistaút 
egyenesen megy tovább a sárga jelzésen)

Az erdei ösvény kissé emelkedni kezd,majd az erdőből kibukkanva, hosszan és 
egyenesen szeljük keresztül az elénk táruló mezőt. Amint visszatérünk az erdőbe, 
elérjük első kilátó pontunkat, ahonnan az Imrikfalvi víztározó képe tárul elénk.

A kilátópontról visszafordulva haladunk tovább az ösvényen, mígnem hamarosan 
jobbra fordulva a másik oldalon újra kitekintünk.Innen lenyűgöző panoráma nyílik a 
Magas Tátrára, legalábbis oldalról az egész hegyvonulatot jól szemügyre tudjuk 
venni.



Miután kigyönyörködtük magunkat, visszatérünk az eredeti ösvényre, amely nem 
sokkal később lejteni kezd és kis erdei szerpentinen haladva végül az Imrikfalva 
fölötti aszfaltútra lyukadunk ki. A aszfaltutat követve egyenesen visszajutunk 
Imrikfalvára.

Hazafelé megállunk egy rövid pihenőre Rozsnyón, közben megtekintjük Andrássy 
Franciska szobrát.

Hazaérkezés 17-18 óra körül.

Napijegy felnőtt: 1,50 €, 6-15, 62 év felett: 0,50 €, 6 év alatt, 70 év felett ingyenes. 

Jelentkezés: 2020.08.01-ig

Befizetés:2020.09.03
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