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Kedves természetjáró Barátunk! Kedves sporttársak! 
 

„A világ egy könyv, és aki nem utazik, 
az csak egyetlen lapját olvassa el.” 

 
Szent Ágoston 

 
A visszatekintést az elmúlt évre, mi mással is lehetne kez-
deni – sajnos – mint a vírussal. 
Vagy az történt, hogy a természet megint megmutatta, hogy 
az ember bizony alá van rendelve a természet, a bolygó, a 
világegyetem erőinek, vagy valami buta emberi beavatko-
zásnak lettünk áldozata. 
 
Rányomta a bélyegét a 2020-as évünkre a járvány. A tava-
szi túráink jelentős része lemondásra került, elmaradt a 
Bükki Források Teljesítménytúránk, későbbi időpontra 
toltuk el a Föld Alatt és Föld Felett Teljesítménytúránkat, 
viszont a Tompa Teljesítménytúrákat a megszokott időben 
meg tudtuk rendezni. Szerencsére a nagy szervezést igénylő 
Kohászok Útja Teljesítménytúrát melyet az Ózdi Művelő-
dési Intézmények Természetbarát Körével közösen szervez-
tünk, meg tudtuk tartani. Ez a túra egy igazi unikum: 2020-
ban volt 50 éve, hogy útjára indították ezt a túramozgalmat 
a három kohászváros (kohász) természetjárói. A rendkívüli 
logisztikát igénylő rendezvény lebonyolításában legalább 
negyvenen segítettek, 12 ellenőrző ill. frissítőponton fogad-
tuk a túrázókat, hogy végül az egykori Diósgyőri Acél 
Művek területén elhelyezkedő Factory Arénában fogadhas-
suk a fáradt vándorokat. Salgótarjánból indultak, végig 
szaladtak a Karancs-Medves egy részén, az Ó-Bükkön, 
majd a Bükkön, hogy a hegy lábánál elterülő Miskolc egy-
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kor legnagyobb gyárának udvarára érkezzenek. A túrán 
összesen 119 vettek részt, közülük 83-an vágtak neki a 130 
km-es távnak. A visszajelzések nagyon jók voltak és annak 
külön örülünk, hogy az ország turisztikai szempontjából is 
kissé mostohábban kezelt területeire csábíthattuk a sporttár-
sakat. Itt kell megköszönnünk Tóthné Hangonyi Grétának 
azt, hogy az év első felét, szórakoztató túrák helyett ráol-
dozta a munkatúrák szervezésére, bozótírtásra, a Kohász Út 
rendbetételére, és az egész teljesítménytúra lebonyolítására. 
Nagy-nagy köszönet! 
Jó dolog lenne, de jó dolog lenne, ha a jövőben is tudnánk 
köszönetünket kifejezni, egy önfeláldozó, kimagasló telje-
sítményt nyújtó, megteremtő sporttársunknak, itt a füzet 
első oldalain. Hajrá túratársak! Itt a példa előttetek. 
 
A nyarunk viszonylag jól „lement”. Furcsa ilyen szavakat 
használni, akkor mikor nem üzletről, hanem mindannyiunk 
öröméből megvalósított programokról kell írni. 
Megvalósult a FAFF, elbicajoztunk Lengyelországba, ke-
nuztunk a Tisza-tavon. Remek időben, jó kis csapat gyűlt 
össze a Szlovák Paradicsomban is. 
Eljött az ősz a maga baljós előjeleivel. Lemondtuk a ma-
gashegyi túránkat a Dachstein-ben – és lám jól tettük, mert 
a túra előtt ki is hirdették az utazási korlátozásokat. 
Szeptember végén megrendeztük a Tompa Teljesítménytú-
rákat. A járvány már éreztette a hatását, a kerékpáros távot 
át kellett szervezni, ezúttal a bringások nem mentek ki 
Tompa sírjához Szlovákiába, Hanvára, hanem belföldön 
csaptak le egy kört. 
Készültünk az Ész-Munka-Túrára is. Mivel a Kohászok 
Útja az idén 50 éves, az ÉMT helyszíneként a szelcepusztai 
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Borz-alom helyett egy hangonyi vendégházat választottunk. 
Az ész-munka előtt pedig bejártuk volna a Partizán-utat, 
másnap pedig felmentünk volna a Pogányvárhoz. 
Sajnos a járvány ezt a tervet keresztülhúzta, mindannyiunk 
biztonsága érdekében lemondtuk a kellemes megbeszélést 
és örömködést. 
Persze 2021-ben is kell egy programfüzet, azt valahogy 
össze kell állítani. Így Farkas Andrással egy szombati na-
pon a túratársak által küldött túraleírásokat összerendeztük 
egy túranaptárba. Kevés ötletet kaptunk, több túratársunk, 
akik korábban jó, színes izgalmas programokat találtak ki, 
most passzívnak bizonyultak. Remélem nem ez lesz jellem-
ző a 2022-es programfüzetre. Akkor ugyanis meg kellene 
mutatnunk, hogy mi milyen sokszínűek, érdekesek va-
gyunk, hiszen egyesületünk 2022-ben 25 születésnapját 
ünnepli majd! 
 
A jövő évet óvatos optimizmussal szerveztük. 
Nyilván a sikeres érdekes programokat betesszük a füzetbe, 
sokszor alternatív programokkal. Így van ez az Évnyitó túra 
esetében is – hisz koránt sem biztos, hogy ki tudunk menni 
Rozsnyóra és az sem biztos, hogy a helyiek meghirdetik 
majd a túrát. 
Ugyanez igaz a januári, februári síelésekre is. 
Reméljük tavaszra visszatér az élet a rendes kerékvágásába 
és ismét a „megszokott” rend szerint lehet jönni-menni 
utazni, csoportosan járni az erdőt. A nyáron a „nagy” ke-
rékpáros túrát a Dunakanyarba szervezzük, remélhetőleg 
hallgathatjuk a csángók ízes beszédét Csángóföldön, azaz 
néhány év kihagyás után ismét EKE-tábor lakók leszünk. 



7 

Egy nagy nyári kalandra vállalkozunk páran a messzi észa-
kon kirándulunk, túrázunk, bajárjuk a svéd kéktúra egy 
látványos szakaszát is. 
Szeptember elején, már az őszi színek megjelenésekor két 
napot túrázunk a Szlovák Paradicsomban is, majd október-
ben a Mexikó-völgyben lévő kőbányát nézzük meg felűről. 
Novemberben pedig összegyűlünk Hangonyban, hogy be-
pótoljuk a 2020-as Ész-Munka-Túrát. Változatlan prog-
rammal, de több izgalmas ötlettel a tarsolyunkban állítjuk 
össze a 2022-es év túratervét. 
Amikor ezeket a sorokat írom, még vannak fehér foltok a 
programfüzetben. Várunk még ötleteket, hová menjünk 
túrázni 2021-ben? Bízom benne, hogy lesz még túratárs, aki 
kéri: tegyük be ezt vagy azt az ötletét a füzetbe. Mert ne-
künk mindig vannak szuper ötleteink, ugye? 
 
Mivel is lehetne befejezni a bevezetőt: Idősek és fiatalok, 
kicsik és nagyok, rövid távot és nagy gyaloglásokat kedve-
lők! Tessék választani, velünk tartani, élményeket gyűjteni. 
Bakancsot fel! 
 

Tóth Ferenc Attila alelnök 
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Néhány fontos tudnivaló: 
 

Túravezetőinkhez kérésünk: készítsék elő a túrákat, 
egyeztessék a túrát az aktuális menetrenddel. Készüljenek 
fel a túra útvonalára földrajzilag, tanulmányozzák a termé-
szeti építészeti látnivalókat, ismerjék meg a hely történelmi 
és irodalmi nevezetességeit. Jó lenne, ha a példaértékű 
nagy kerékpáros túrák túrafüzeteihez hasonló kis írásos 
ismertetők születnének. Ha kedvet éreznek ahhoz, hogy 
megírják egy-egy túra élményét, tegyék azt. Megjelennek 
ezek az írások a honlapunkon, és több szaklapban is. 

Ne feledjék: túrázóink nemcsak a sport teljesítmény mi-
att jönnek. Szeretnék megismerni az adott tájat is minden 
szempontból. 

A túrajelentéseket igazoltassák, megfelelően töltsék ki, 
és legkésőbb a hónap végéig juttassák el Tóth Ferenc Atti-
lának! 

A résztvevők felé az a kérésünk: A túra előtt, amennyi-
ben ahhoz távolabbra kell utazni, telefonon vagy egy e-
mailben jelentkezzenek, illetve érdeklődjenek a túravezető-
nél. Így elkerülhető, hogy ő feleslegesen ne utazzon a túra a 
kiindulási helyére, ha nincs arra jelentkező. Kíméljük egy-
más idejét, pénztárcáját. Ha ezek teljesülnek elértük célun-
kat, mindnyájan elfeledjük a napi munka fáradalmait, fel-
üdülünk, gyógyulunk és tanulunk a természetben, a velünk 
túrázókkal pedig megszerettetjük a természetet. 
 

Tóth Ferenc Attila alelnök 
 
Sajtóhiba pedig volt, van és lesz, nem beszélve a nyomda, sőt a nyomtató 
ördögéről. Az ő nevükben is elnézést kér: 
 

Farkas András 
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FONTOS TUDNIVALÓK! 
 
A 2021. ÉVI TAGDÍJAK 

KÉREM AZ ÉVES ÉRVÉNYESÍTÉSEKET ÉS AZ 
ELSŐ FÉLÉVI TAGDÍJAKAT LEGKÉSŐBB 

A KÖZGYŰLÉSIG RENDEZNI! 
 

Lehetőség van a személyi jövedelemadó 1 %-nak fel-
ajánlására a következő szervezet részére: 
 

Megnevezés Adószám 
Vasutas Természetjáró Baráti Kör, 

Bánréve 18 433 876 – 1 – 05 
 
Miskolc, 2020. december 20. 
 

Tóth Ferenc Attila alelnök 
 
 
 

 MTSZ 
Ft/év 

VTSZ 
Ft/év 

VTBK 
Ft/év 

Vasutas felnőtt 1 200 1 800 2 000 
Nem vasutas felnőtt 1 200 1 800 2 000 
Vasutas nyugdíjas 600 1 200 1 000 
Nem vasutas nyugdíjas 600 1 200 1 000 
Vasutas diák (VTSZ esetében 
14 évestől-24 évesig) 300 500 1 000 

Nem vasutas diák (VTSZ 
esetében 14 évestől-24 évesig) 300 500 1 000 

14 éven aluli gyerekek 300 0 1 000 
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Jelentkezési határidők: 
 

Az alábbi táblázatban kiemeltük azokat a túráinkat, amelyekre 
előre kell jelentkezni, nehogy a jelentkezési határidő lejárta miatt 
mulasszatok valamilyen túrát. A táblázatban szereplő túrák a 
jelentkezési határidő sorrendjében vannak feltüntetve. Az utolsó 
oszlopban annak a személynek a neve van, akinél jelentkezni kell. 
(Elérhetőségeik a túra leírásoknál.) 
 

Sor 
szám 

Jelentkezési 
határidő A túra időpontja Kinél kell 

jelentkezni 
1. 2020. 12. 15. 2021. 08. 05. – 20. Tóth Ferenc Attila 
2. 2020. 12. 28. 2021. 01. 02. – 03. Tóth Ferenc Attila 
3. 2021. 02. 28. 2020. 05 20. – 05. 24. Farkas András 
4. 2021. 03. 31. 2021. 12. 30. – 2022. 01. 02. Tóth Ferenc Attila 
5. 2021. 04. 01. 2021. 07. 26. – 08. 01. Tóth Ferenc Attila 
6. 2021. 04. 30. 2021. 05. 15. – 16. Tóth Ferenc Attila 
7. 2021. 05. 15. 2021. 05. 29. Tóth Ferenc Attila 
8. 2021. 05. 31. 2020. 06. 01. - 04. Pásztor Ágnes 
9. 2021. 05. 31. 2020. 06. 19. - 20. Tálas Tibor 
10. 2021. 06. 01. 2021. 09. 04. – 05. Tóth Ferenc Attila 
11. 2021. 06. 15. 2020. 07. 08. - 10. Farkas András 
12. 2021. 06. 19. 2021. 06. 26. Tóth Ferenc Attila 
13. 2021. 06. 10. 2020. 07. 14. - 18. Pásztor Ágnes 
14. 2021. 08. 01. 2020. 08. 07. - 08. Csoma György 
15. 2021. 11. 20. 2021. 11. 27. – 28. Tóth Ferenc Attila 
16. 2021. 12. 05. 2021. 12. 11. Tóth Ferenc Attila 
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2021. ÉVI TÚRÁINK 
 

 +  HA MINDEN JÓL MEGY! 
ÉVNYITÓ TÚRA ROZSNYÓ FÖLÖTT + 
SÍELÉS 
 

2021. január 2-től – 3-ig, szombattól – vasárnapig. 
 

Próbáltuk mi már ezt az útvonalat régebben, ideje ismétel-
ni. Persze a COVID járvány és az időjárás lesz most is az, 
ami kimondja az utolsó szót… 
 

Találkozó: Bánréve országhatár után a Tiko-Tank benzin-
kúton 6:30-kor. 
 

Odautazás: 
Telekocsikat szervezünk, autókkal Bánréve – Rozs-
nyó/Rožňava. Az autókat Rozsnyón, a Tesco előtt hagyjuk, 
busszal megyünk Csucsom/Čučom-ba. 
1 A. nap: 
Útvonal: Csucsom/Čučom – Skalisko menedékház – 
Skalisko – sedlo Krivé – Biele Skaly – Dénesi-hágó/ 
Úhornianske sedlo – Andrási/Pača. Innen busszal vissza-
megyünk az autókhoz. Busz indul 17:20-kor, érkezik 17:35-
kor. 
 

Menetidő: 7:10 óra. Táv: 23,0 km. Szint: 1199 m. 
 

1 B. nap: 
Útvonal: A classic útvonal. Ezt járnák be ez egy napra 
jövők is. (illetve nagy hó esetén mi is.) 
Csucsom/Čučom – Skalisko – Skalisko menedékház – 
Csucsom/Čučom. Csucsomból az egy napra jövők hazaau-
tóznak, a többiek átautóznak a szállásra. 
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Menetidő: 5:20 óra. Táv: 16,4 km. Szint: 913 m. 
Szállás: Szállás Szepespatakon (Hnilčík) a pálya közelében. 
A pályánál egyszerű vendéglő van. 
 

2. nap: Nem síelőknek: 
Szepespatak (Hnilčík) Mráznica sípálya alja – Pod Jávorom 
– Pálenica (1155 szép kilátással) – Pod Pálenicou 
Szepespatak (Hnilčík) Mráznica. 
 

Menetidő: 3:40 óra. Táv: 12,2 km. Szint: 570 m. 
 

2. nap síelőknek: Évkezdő síelés Szepespatak (Hnilčík) 
Mráznica síterepen. 
 

Hazautazás: Túra után az autókkal a kora esti órákban. 
 

Jelentkezés: Tóth Ferenc Attilánál 2020. december 28-ig 
a szállásfoglalás miatt! 
 

Költségek: Létszámtól függően kb. 2000 Ft/fő között az 
útiköltség, és a szállás kb. 13,5 €. 
 

Étkezés: Első napon a hátizsákból. Estére próbálok vacso-
rát intézni. 
 

Egyéb: Költőpénzről lehetőleg mindenki előre gondoskod-
jon, de pénzváltásra a határon is van lehetőség! 
 

Túravezető: Tóth Ferenc Attila. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–919–77–44. 
e-mail: bringa1@citromail.hu 
 

További információ és érdekesség: 
http://www.kstelan.estranky.sk/clanky/kalendar-akcii.html 
http://www.slovenskyraj.sk/ 
http://www.scm.sk/wp-content/uploads/2018/11/Mraznica-
1200.jpg 
 

https://www.travelguide.sk/hun/hnilcik/turisztikai-erdekessegek/
https://www.travelguide.sk/hun/hnilcik/turisztikai-erdekessegek/
https://www.travelguide.sk/hun/hnilcik/turisztikai-erdekessegek/
https://www.travelguide.sk/hun/hnilcik/turisztikai-erdekessegek/
mailto:bringa1@citromail.hu
http://www.kstelan.estranky.sk/clanky/kalendar-akcii.html%20http:/www.slovenskyraj.sk/
http://www.kstelan.estranky.sk/clanky/kalendar-akcii.html%20http:/www.slovenskyraj.sk/
http://www.scm.sk/wp-content/uploads/2018/11/Mraznica-1200.jpg
http://www.scm.sk/wp-content/uploads/2018/11/Mraznica-1200.jpg
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BUÉK! 
 

 

 ÉS HA NEM MEGY MINDEN JÓL… 
ÉVNYITÓ TÚRA 
 

2021. január 2-a, szombat. 
 

Találkozó: Ómassán 8:30-kor. 
 

Odautazás: Egyénileg, tömegközlekedéssel az 1-es és a 15-
ös buszokkal. 
Útvonal: Ómassa – Farkasnyaki-völgy – Szentlélek – 
Látó-kövek – Csikorgó – Farkasnyak – Bánkút – Száraz-
völgy. 
 

Menetidő: 4:30 óra. Táv: 13,8 km. Szint: 628 m. 
 

Hazautazás: Túra után MVK járataival, vagy az autókkal a 
délutáni órákban. Látóköveknél, vagy Bánkút pezsgőbon-
tás. 
 

Étkezési lehetőség: A Fehér Sas panzióban, Bánkúton. 
 

Túravezető: Tóth Ferenc Attila. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–919–77–44. 
e-mail: bringa1@citromail.hu 

 

Információ, érdekesség: 
https://www.bnpi.hu 
http://mvkzrt.hu 
https://www.fehersaspanzio.hu/hu 
 
 

 BARCIKAI KÖR 
 

2021. január 9-e, szombat. 
 

mailto:bringa1@citromail.hu
https://www.bnpi.hu/
https://www.bnpi.hu/
http://mvkzrt.hu/
https://www.fehersaspanzio.hu/hu
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Találkozó: Kazincbarcika, autóbusz végállomáson 8:30-
kor. 
 

Odautazás: Mindenki egyénileg (autóbusz vagy autó). 
 

Útvonal: Kazincbarcika, autóbusz végállomáson (153 m) – 
Bükk-tető-nyereg (403 m) – Bükk-tető (415 m) – Vidom-
parlag-bérc (381 m) – Nagy-Lapos-bérc (389 m) – 
Lófartanya (198 m) – Lófar-nyereg (352 m) – Ebecki-tető 
(313 m) – Kazincbarcika, autóbusz végállomáson (153 m). 
 

Táv: 20 km.  Szint: 650 m. 
 

Visszautazás: Kazincbarcika, autóbusz végállomásról min-
denkinek egyénileg. 
 

MINDENKINEK AJÁNLOM! 
 

Túravezető: Válint György. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–307–03–17. 
E-mail: edmondgedudu@freemail.hu 

 
 

  ÉVNYITÓ TÚRA 
 

2021. január 9-e, szombat. 
 

Bővebb felvilágosítás később! 
 

Rendező: B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség. 
 

További információ és érdekesség: 
http://www.eszaktura.hu/newpage/ 
 
 

 ELVESZVE HAJNALKÁVAL 
 

http://www.eszaktura.hu/newpage/
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2021. január 16, szombat. 
 

Találkozó: Sajómercse, élelmiszerbolt 7:50-kor. 
 

Odautazás: Miskolcról 6:41-kor induló vonattal Putnokig, 
érkezik 7:29. Putnokról 7:32-kor induló autóbusszal Sajó-
mercséig, érkezik 7:48-ra. 
 

Útvonal: Sajómercse – Koloska-tető – Uppony – Kalica-
tető – Három-kő-bérc – Damassa-szakadék – Bánhorváti. 
 

Táv: 14 km.  Szint: 500 m. 
 

Visszautazás: Alkalmas autóbusszal Kazincbarcikára, to-
vább utazás busszal vagy vonattal Miskolcra. 
Vonatra várakozást az Ambroziában vacsorázva is eltölthet-
jük! 
 

MINDENKI JÖHET, AKI ELVESZNE VELEM! 
 

Túravezető: Pásztor Ágnes. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–190–84–06. 
E-mail: psztagi@gmail.com 

 

További információ és érdekesség: 
https://www.turistamagazin.hu/hir/legendas-sziklaszoros-
damasa-szakadek 
 
 

 +  SZEMBEN A KIRÁLY-
HEGGYEL 
 

2021. január 23-a szombat. 
 

Találkozó: Bánréve országhatár után a Tiko-Tank benzin-
kúton 7:00-kor. 
 

mailto:psztagi@gmail.com
https://www.turistamagazin.hu/hir/legendas-sziklaszoros-damasa-szakadek
https://www.turistamagazin.hu/hir/legendas-sziklaszoros-damasa-szakadek
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Odautazás: Autókkal, telekocsikat szervezünk. A jelent-
kezők később megbeszélik ki, kit, hol vesz fel. A gyalogo-
sokat a túrájuk kezdőpontján kitesszük. 
 

Útvonal: 
Síelés: Síelés Ski Telgart síterepén. 
Gyalog 1: Sedlo Besník – Pred Čuntavou – Stará Čuntava 
– Borovniak – Stará Čuntava – Pred Čuntavou – Ski Telgart 
– Koliba. 
 

Táv: 13,6 km. Szint: 563 m. Menetidő: 4ó;05 p. 
 

Gyalog 2: Királyhegyalja (Šumiac) – Skalička – Predné 
sedlo – Király-hegy (Kráľova Hoľa) – Király-lő (Kráľová 
skala – Štráfy – Garamfő (Telgárt) – Ski Telgart – Koliba. 
 

Táv: 13,8 km. Szint: 1146 m. Menetidő: 5ó;55 p. 
 

Visszautazás: Ski Telgárt parkolóból az ideútnak megfele-
lően. A gyalogosok is itt fejezik be a túrájukat. Itt remek 
büfé, étkezési lehetőségekkel. Érkezés Miskolcra az esti 
órákban. 
 

Egyéb: A rövidebb túrákon is számítani lehet friss hóra! 
Ez megnehezíti az előre jutást. Megfelelő öltözet, lámpa 
szükséges! 

Határzár esetén síelés Bánkúton! 
 

SÍELŐKNEK, MAGASHEGYJÁRÓKNAK RÖVIDEBB 
TÚRÁT KEDVELŐKNEK IS! 

 

Túravezető: Tóth Ferenc Attila. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–919–77–44. 
e-mail: bringa1@citromail.hu 

 

További információ és érdekesség: 
https://skitelgart.sk/magyarorszag/ 

mailto:bringa1@citromail.hu
https://skitelgart.sk/magyarorszag/
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https://mapy.hiking.sk/ 
http://www.nizketatry.sk/ciele/khola/hu.html 
 
 

 MÉG NEM JÁRTAM A TEKENŐSI FE-
KETE-BARLANGNÁL! 
 

2021. január 30-a szombat. 
 

Találkozó: Miskolc Felső-Majlát villamos végállomáson 
7:50-kor. 
 

Odautazás: Ómassára 8:00-kor induló 15-ös autóbusszal. 
 

Útvonal: Ómassa (486 m) – Garadna-forrás (528 m) – 
Huba-forrás (567 m) – Tekenősi Fekete-barlang (591 m) – 
Lendeczky-pihenő (420 m) – Csókás (476 m) – Dolka-hegy 
(465 m) – Molnár-szikla (276 m) – Majális-park, Panda 
büfé (210 m). 
 

Táv: 15 km.  Szint: 560 m. 
 

Túravezető: Farkas András. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–584–90–90. 
E-mail: farkas_andras@citromail.hu 

 
 

 SÉTA A MARTONYI KOLOSTOR-
ROMHOZ 
 

2021. február 6-a, szombat. 
 

Találkozó: Miskolc Tiszai vasútállomáson 7:00-kor. 
 

Odautazás: A 7:08-kor Tornanádaskára induló vonattal 
Szalonna megállóhelyig. A vonat érkezik 8:10-kor. 

https://mapy.hiking.sk/
http://www.nizketatry.sk/ciele/khola/hu.html
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Útvonal: Szalonna vasútállomás (145 m) – Bükk-völgy – 
Martonyi Háromhegyi Boldogságos Szűz Mária Pálos ko-
lostor (402 m) – Bódvarákó (162 m) – Bódvaszilas vasútál-
lomás (164 m). 
 

Táv: 15 km.  Szint: 450 m. 
 

Visszautazás: Bódvaszilas vasútállomásról a délutáni órák-
ban vonattal. 
 

MINDENKINEK AJÁNLHATÓ! 
 

Túravezető: Farkas András. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–584–90–90. 
E-mail: farkas_andras@citromail.hu 

 

További információ és érdekesség: 
https://martonyi.hu/a-haromhegyi-palos-monostor/ 
http://egervolgyetabor.hu/?page_id=454 
 
 

 SÍELÉS COVIDMENTES IDŐBEN 
 

2021. február 12-től – 14-ig, péntektől – vasárnapig. 
 

Ha jól alakul a helyzet, enyhülnek a járványügyi előírások 
és utazhatunk a hegyek közé. Többször tűztük ki célul a 
Rózsahegy fölötti sípályát a Malino-Brdô-t (Málna-hegy), 
most ideje elmerészkedni ide. 
A Nagy-Fátrában a gyalogosok is találnak kedvükre való 
túralehetőséget, akár a sífelvők rásegítésével is. 
(A gerincét egy jó évtizede végig jártuk, nagyon szép.) 
 

Találkozó: A bánrévei határátkelő után, a Tiko-tank ben-
zinkúton, reggel 6:30-kor. A részleteket későbbiekben 
megbeszéljük. 

https://martonyi.hu/a-haromhegyi-palos-monostor/
http://egervolgyetabor.hu/?page_id=454
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Utazás: Saját gépkocsikkal, telekocsit szervezünk. 
 

1.nap: Utazás Miskolc, Rimaszombat, (Rimavská Sobota) 
Losonc, (Lučenec) Beszetrebánya, (Banská Bystrica) Ró-
zsahegy (Ružemberok) Malino-Brdô útvonalon. 
 

Program: Odautazás, bevásárlás, szállás elfoglalása, síelés 
a Síparkban. 
 

2.-3.nap: Síelés Síparkban.  
 

Nem síelőknek: Sok egyéni ötlet közül választhatnak… 
 

Természetesen igény esetén változtathatunk a programon. 
 

Részvételi díj: Nincs.  
 

Szállás: A jelentkezők igényei szerint választjuk ki. Közel, 
egyszerű helyen. 
 

Étkezés: Helyben vásárolt élelmiszerek. 
 

Túravezető: Tóth Ferenc Attila. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–919–77–44. 
e-mail: bringa1@citromail.hu 
 

További információ és érdekesség: 
https://www.skipark.sk/cennik/zlavy/ 
 
 

 SÍELÉS COVID IDEJÉN 
 

2021. február 12-től – 14-ig, péntektől – vasárnapig. 
 

Nélkülöznünk kell a megszokott Francia-Alpokat, a kiala-
kult járványhelyzet miatt. 

mailto:bringa1@citromail.hu
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De a Mátra közel van, többször kipróbáltuk már a mátra-
szentistváni sípályát. Nem egy nagy izgalom, de legalább 
havas, csúszik. 
Bízunk abban, hogy a magyar síterep is rendelkezni fog 
hóval, hideggel és egy jót csúszhatunk. 
 

Találkozó: A későbbiekben megbeszéltek szerint. 
 

Utazás: Saját gépkocsikkal. 
 

1.nap: Utazás Mátraszentistvánba. 
Program: Odautazás, bevásárlás, szállás elfoglalása, 
síelés a Síparkban. 
 

2.-3.nap: Síelés Síparkban.  
 

Nem síelőknek: Sok egyéni ötlet közül választhatnak… 
 

Természetesen igény esetén változtathatunk a programon. 
 

Részvételi díj: Nincs. 
 

Szállás: A jelentkezők igényei szerint választjuk ki. Közel, 
egyszerű helyen. 
 

Étkezés: Helyben vásárolt élelmiszerek. 
 

Túravezető: Tóth Ferenc Attila. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–919–77–44. 
e-mail: bringa1@citromail.hu 
 

További információ és érdekesség: 
https://www.sipark.hu/fooldal 
 
 

 CSANYIKI KÖRTÚRA 
 

2021. február 20-a, szombat. 
 

Találkozó: Miskolc, Sanofi parkoló, 9:00-kor. 

mailto:bringa1@citromail.hu
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Odautazás: Ki mivel akar és tud! 
 

Útvonal: Sanofi – Csanyik-völgy – Ortástető – Andó-kút – 
Kis-Galya – Kecske-lyuk-barlang – Király-kút – Sanofi. 
 

Táv: 10 km.  Szint: 300 m. 
 

Visszautazás: Ki mivel akar és tud! 
 

MINDENKINEK, AKI BÍRJA! 
 

Túravezető: Pásztor Ágnes. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–190–84–06. 
E-mail: psztagi@gmail.com 

 

További információ és érdekesség: 
http://www.varbo.hu/turizmus/latnivalok/andokut.html 
http://elmenyekvolgye.hu/lillafured/124-kecske-lyuk 
http://magyarnemzetiparkok.hu/tematikus-turak/kecske-
lyuk/ 
 
 

  VTBK KÖZGYŰLÉS 
 

2021. február 28-a, vasárnap. 
 

Időpont: 2021. február 28-án vasárnap 9:30-tól. 
 

Helyszín: Miskolci Egyetem Áramlás- és Hőtechnikai 
Gépek Intézeti Tanszék laboratóriumában. 
 

Program: Tagdíjbefizetés, baráti beszélgetés, élménybe-
számolók, 2021-es programokra előjelentkezés. 
A közgyűlés hivatalos része 9:00-kor kezdődik. Határozat-
képtelenség esetén 9:30-kor a közgyűlést ismét összehívjuk. 
 

V T B K

Közgyűlés

mailto:psztagi@gmail.com
http://www.varbo.hu/turizmus/latnivalok/andokut.html
http://elmenyekvolgye.hu/lillafured/124-kecske-lyuk
http://magyarnemzetiparkok.hu/tematikus-turak/kecske-lyuk/
http://magyarnemzetiparkok.hu/tematikus-turak/kecske-lyuk/
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KÉREK MINDEN TAGUNKAT, JELENLÉTÉVEL 
TISZTELJE MEG A KÖZGYŰLÉST, ÉRVÉNYESÍTSE 

AKARATÁT! 
 

A PROGRAM ELŐTT UTÁN (ÉS ESETLEG KÖZ-
BEN IS) A KORÁBBIAKBAN 

MEGSZOKOTT ELLÁTÁS VÁR MINDENKIT! 
 
 

 TAVASZ-ELŐ TÚRA 
 

2021. március 6-a, szombat. 
 

Találkozó: Miskolc, Majális-park autóbusz végállomáson 
8:30-kor. 
 

Odautazás: Mindenki egyénileg (autóbusz vagy autó). 
 

Útvonal: Miskolc, Majális-park autóbusz végállomás 
(216 m) – Gulicska-tető (533 m) – Hegyes-rét (538 m) – 
Fehérkő-lápai turistaház (586 m) – Jávor-hegyi-rét (590 m) 
– Ágnes-rét (631 m) – Bükkszentkereszt (601 m). 
 

Táv: 16 km.  Szint: 460 m. 
 

Visszautazás: Bükkszentkeresztről alkalmas autóbusszal. 
 

KÖZEPESEN NEHÉZ TÚRA! 
 

Túravezető: Válint György. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–307–03–17. 
E-mail: edmondgedudu@freemail.hu 

 
 

 TE SZEDD! TAVASZI ERDEI TAKA-
RÍTÁS A TOMPA TÚRA ÚTVONALÁN 
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2021. március 13-a, szombat. 
 

Találkozó: Miskolc Putnokon 6:50-kor, a Főtéri autóbusz-
megállóban. 
 

Odautazás: A putnoki Főtérről 6:53-kor induló 
gömörszőlősi autóbusszal. 
 

Útvonal, program: 
 

A csapat: Kelemér – Piroska-hegy – Putnok szakaszon 
szedik fel a hulladékot. 
 

Táv: kb. 10,0 km. Szint: kb. 300 m. 
 

B csapat: Kelemér – Mohos-vár – Putnok (OKT) szaka-
szon szedik fel a hulladékot. 
 

Táv: kb. 10,0 km. Szint: kb. 250 m. 
 

C csapat: Gömörszőlős – Karu-alja – Alsószuha – Nagy-
berek-tető – Hegyes-hegy – Hármas-határ – Fehérlovas – 
Hegyes-tető – Putnok szakaszon szedik fel a hulladékot. 
 

Táv: kb. 21,0 km. Szint: kb. 610 m. 
 

A segítők kesztyűt, szemeteszsákot és némi ellátmányt 
kapnak! 

 

Rendező: B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség. 
 

Témafelelős: Csoma György. VTBK Bánréve. 
Tel.: (20)–361–65–29. 
E-mail: csomagy@gmail.com 

 és 
 Tóth Ferenc Attila. VTBK Bánréve. 

Tel.: (30)–919–77–44. 
e-mail: bringa1@citromail.hu 
 

További információ és érdekesség: 

mailto:csomagy@gmail.com
mailto:bringa1@citromail.hu
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http://www.eszaktura.hu/newpage/ 
 
 

  XXIV. NÉPEK TAVASZA TELJE-
SÍTMÉNYTÚRÁK (30/20/15/10 KM) 
 

2021. március 15-e, hétfő. 
 

Találkozó: Miskolc, Csanyik-völgy Királyasztal 8:00-kor. 
 

Rendező: B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség. 
 

Táv: 15 / 30 km.  Szint: 500 / 1200 m. 
 

Bővebb felvilágosítás később! 
 

További információ és érdekesség: 
http://www.eszaktura.hu/newpage/ 
http://www.tturak.hu 
 
 

 KOCCINTSUNK SÁNDOR NAPRA A 
TÖRÖKASZTALNÁL! 
 

2021. március 20-a, szombat. 
 

Találkozó: Sirok, bükkszéki-elágazás, parkoló 9:30-kor. 
 

Odautazás: Telekocsival, vagy egyénileg tömegközlekedé-
si eszközzel. 
 

Útvonal: Sirok, bükkszéki-elágazás – Szalókma-völgy – 
Bakága – Rozsnakpuszta (kéktúra bélyegző) – Törökasztal 
– Siroki vár – Sirok, bükkszéki-elágazás. 
 

Táv: 11 km.  Szint: 216 m. 
 

http://www.eszaktura.hu/newpage/
http://www.eszaktura.hu/newpage/
http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/
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Visszautazás: Tele kocsikkal, vagy tömegközlekedési 
eszközökkel. 
 

A TÚRA MINDENKINEK AJÁNLOTT, A JÓ IDŐT 
MEGRENDELEM, DE EGY KIS SÁR AZÉRT ELŐ-

FORDULHAT! 
 

Túravezető: Osváth Sándor. VTBK Bánréve. 
 Tel.: (30)–583–85–78. 
 E-mail: osanyika@gmail.com 
 

További információ és érdekesség: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Felsőrozsnak 
https://www.turistamagazin.hu/galeria-1/a-barat-es-az-
apaca-a-torokasztalnal/218798 
https://xn--nf-fka.hu/hu/varak-kastelyok/varak/siroki-var/ 
 
 

 BÜKKI KILÁTÁSOK 
 

2021. március 27-e, szombat. 
 

Találkozó: Bélapátfalván 8:30-kor. 
 

Odautazás: Miskolcról 6:45-kor induló volán busszal Ka-
zincbarcikára, Kazincbarcikáról 7:35-kor induló buszra 
átszállással, 8:30-ra érkezünk Bélapátfalvára. 
 

Útvonal: Bélapátfalva – Bélapátfalvai apátság – Bél-kő– 
Pes-kő – Cserepes-kő – Tar-kő – Három-kő – Bánya-hegy – 
Répáshuta. 
 

Táv: 22 km.  Szint: 1100 m. 
 

Visszautazás: Répáshutáról 16:35-kor induló autóbusszal, 
Miskolc, Búza térre érkezik 17:50-kor. 
 

mailto:osanyika@gmail.com
https://www.turistamagazin.hu/galeria-1/a-barat-es-az-apaca-a-torokasztalnal/218798
https://www.turistamagazin.hu/galeria-1/a-barat-es-az-apaca-a-torokasztalnal/218798
https://n%C3%B6f.hu/hu/varak-kastelyok/varak/siroki-var/
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TELJESÍMÉNYTÚRÁZÓKNAK! 
 

Túravezető: Pásztor Ágnes. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–190–84–06. 
E-mail: psztagi@gmail.com 

 

További információ és érdekesség: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bélapátfalvai_ciszterci_kolost
or 
 
 

 BESZÁMOLÓT ÉS KÖZHASZNÚSÁGI 
JELENTÉST ELFOGADÓ KÖZGYŰLÉS 
 

2021. március 27-e, szombat. 
 

Bővebb felvilágosítás később! 
 

Rendező: VTSZ elnöksége, Budapest-Keleti pályaudvar. 
 

További információ és érdekesség: 
http://www.vtsz.hu 
 
 

 XX. BOLONDOK NAPI BRINGA 
TÚRA 
2021. április 1-e, csütörtök. 
 

Találkozó: Miskolc Tiszai pályaudvaron 6:30-kor. 
 

Odautazás: Miskolc Tiszai pályaudvarról 6:44-kor induló 
vonattal, Hidasnémetiig, érkezés 7:48-kor. 
 

Útvonal: Hidasnémeti – Gönc – Göncruszka – Vilmány – 
Vizsoly – Boldogkőváralja – Abaújkér – Abaújszántó – 
Felsődobsza – Hernádkércs – Halmaj. 

mailto:psztagi@gmail.com
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lap%C3%A1tfalvai_ciszterci_kolostor
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lap%C3%A1tfalvai_ciszterci_kolostor
http://www.vtsz.hu/
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Táv: 54 km.  Szint: 300 m. 
 

Visszautazás: Halmajból alkalmas vonattal. 
 

Túravezető: Béres Béla. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–399–04–82. 
E-mail: beresb67@citromail.hu 

 
 

 VÉGIG A 26-OS ÚT MELLETT 
 

2021. április 5-e hétfő. 
 

Találkozó: Sajószentpéter, edelényi elágazás autóbusz-
megállóban 9:10-kor. 
 

Odautazás: Kazincbarcikáról 8:30-kor induló autóbusszal 
Sajószentpéter, elágazás autóbusz-megállóig, érkezés 8:52-
kor. Miskolcról 8:30-kor induló autóbusszal Sajószentpéter, 
edelényi elágazás autóbusz-megállóig, érkezés 8:52-kor.  
 

Útvonal: Sajószentpéter, edelényi elágazás autóbusz-
megálló (131 m) – Pilta-tanya (159 m) – Sajóbábony, lakó-
telep (143 m) – Sajóbábony, Ófalu (140 m) – Rálátás a 
BÉM-re (152 m) – Balogh-liget elágazás (156 m) – Rózsás-
hegy (193 m) – Szép-hegy (196 m) – Tetemvár (161 m) – 
Miskolc, Búza tér (119 m). 
 

Táv: 16 km.  Szint: 300 m. 
 

Visszautazás: Miskolc, Búza téri autóbusz-állomásról min-
denkinek egyénileg. 
 
 

MINDENKINEK AJÁNLOM! 
 

Túravezető: Farkas András. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–584–90–90. 

mailto:beresb67@citromail.hu
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E-mail: farkas_andras@citromail.hu 

 BÜKKI FORRÁSOK TELJESÍTMÉNY-
TÚRÁK (50/30/17 KM) 
 

2021. április 10-e szombat. 
 

A túra része a Vasutas Teljesítménytúrák túrázója 2021 
című túra mozgalomnak! 
 

Idén is megrendezzük a méltán híres Bükki források telje-
sítménytúrákat 3 távon. 
Előnevezés minden távon kötelező. Előnevezni a regisztrá-
ciós felületen lehet, a nevezés a nevezési díj (1000 Ft/fő) 
Takarékbanknál vezetett 55100186 – 12004197 számlára 
való átutalásával válik érvényessé. A regisztrációs felület 
elérhető a honlapunkon 2021. március 1. után. 
A túra része a Bükk Teljesítménytúrázója Kupának és a 
Vasutas Teljesítménytúrák túrázója 2021 túra mozgalom-
nak! 
 

Bükk forrásai 50: Lillafüred (322 m) – Szeleta-tető 
(390 m) – Forrás-völgy (288 m) – Flóra-forrás (337 m) – 
Andó-kút (370 m) – Magos-kő (627 m) – Őrvény-kő 
(770 m) – Mária-forrás (694 m) – Csondró-völgy (503 m) – 
Ámor-forrás (456 m) – Mályinka (310 m) – Vár-forrás 
(441 m) – Szilvia-forrás (684 m) – Kapu-bérc (711 m) – 
Farkasnyaki-elágazás (792 m) – Szentlélek (716 m) – 
Köpüs-forrás (673 m) – Szövetség-forrás (431 m) – 
Helyiipari-forrás (453 m) – Csókás-forrás (482 m) – Len-
csés-forrás (422 m) – Eszperantó-forrás (386 m) – Lillafü-
red (322 m). 
 

Táv: 47 km.  Szint: 1600 m. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiLPAN2dEdYja1wM168nY0LGgb1YwpiQRQvBdbP3Amcgy9OA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiLPAN2dEdYja1wM168nY0LGgb1YwpiQRQvBdbP3Amcgy9OA/viewform
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Bükk forrásai 30: Lillafüred (322 m) – Szeleta-tető 
(390 m) – Forrás-völgy (288 m) – Flóra-forrás (337 m) – 
Andó-kút (370 m) – Magos-kő (627 m) – Köpüs-forrás 
(673 m) – Szövetség-forrás (431 m) – Helyiipari-forrás 
(453 m) – Csókás-forrás (482 m) – Lencsés-forrás (422 m) 
– Eszperantó-forrás (386 m) – Lillafüred (322 m). 
 

Táv: 28 km.  Szint: 1100 m. 
 

Bükk forrásai 15: Lillafüred (322 m) – Szeleta-tető 
(390 m) – Forrás-völgy (288 m) – Flóra-forrás (337 m) – 
Csókás-forrás (482 m) – Lencsés-forrás (422 m) – Eszpe-
rantó-forrás (386 m) – Lillafüred (322 m). 
 

Táv: 14 km.  Szint: 480 m. 
 

Szervező: A Vasutas Természetjáró Baráti Kör, Bánréve. 
 

További információ és érdekesség: 
 

http://www.vtbkbanreve.hu/vtbk 
 

Rajt/Cél: Lillafüred, Hermann Ottó emlékház. 
 

Távok: gyalog: 14 km; 28 km; 47 km. 
 

Rajt: 7:00-tól – 10:00-ig. 
 

Nevezési díj: 1000 Ft. MTSZ, VTSZ, MSTSZ, TTT tagok-
nak, Magyar Turista kártyával rendelkezőknek 800 Ft/fő. 
Diákoknak 800 Ft. 
Szolgáltatás: Rajtban csokit, almát, kitűzőt, frissítőpontok-
ban ásványvizet, a célban pedig emléklapot kapnak a túrá-
zók! 
 

Számítunk minden tagtársunk segítségére! 
 

MINDENKINEK AJÁLHATÓ!!! 
 

Főrendező: Kálmán Gergely. VTBK Bánréve. 
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Tel.: (30)–384–08–83. 
E-mail: klmngrg@gmail.com 

 VICINÁLIS TÚRA. A BORSODCHEM 
HÁTULRÓL 
 

2021. április 10, szombat. 
 

Találkozó: Sajószentpéter, Parasznyai elágazás autóbusz-
megálló 9:10-kor. 
 

Odautazás: A Miskolc Tiszai pályaudvarról 8:50-kor Ózdra 
induló vonattal Sajószentpéter vasútállomásig, érkezik 
9:07-kor. Az Ózd vasútállomásról 8:15-kor Miskolcra indu-
ló vonattal Sajószentpéter vasútállomásig, érkezik 8:598-
kor. 
 

Útvonal: Sajószentpéter, parasznyai elágazás (135 m) – 
„Prolikert” (146 m) – Sajószentpéter, II-es akna (158 m) – 
Alacska, Zöldfa presszó (171 m) – Hegyes-hegy (261 m) – 
Berentei-tó (198 m) – Csillevontató maradványa (173 m) – 
Kazincbarcika, Szent Flórián tér (132 m). 
 

Táv: 12 km.  Szint: 350 m. 
 

Visszautazás: Alkalmas autóbusszal. 
 

MINDENKINEK AJÁNLOM! 
 

Túravezető: Nagy Katalin. VTBK Bánréve. 
 Tel.: (30)–243–54–59. 
 E-mail: b.n.kata@citromail.hu 
 
 

 IGYUNK A MEDVE BŐRÉRE! 
 

2021. április 17-e, szombat. 
 

mailto:klmngrg@gmail.com
mailto:b.n.kata@citromail.hu
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Találkozó: Miskolc Tiszai pályaudvar 6:25-kor. 
 

Odautazás: A Miskolc Tiszai pályaudvarról 6:38- kor 
Nyíregyháza felé induló vonattal Tarcalig. Érkezés 8:28-
kor. 
 

Útvonal: Tarcal – Piros sáv – Mária út – Zöld sáv – Piros 
sáv – Tokaj. Tokajban betérünk egy alkalmas vendéglőbe. 
 

Táv: 12 km.  Szint: 240 m. 
 

Visszautazás: Tokajból vonattal a 14:47-kor indul egy vo-
nattal Miskolcra, vagy amit elérünk azzal jövünk vissza. 
 

Túravezető: Csoma György. VTBK Bánréve. 
Tel.: (20)–361–65–29. 
E-mail: csomagy@gmail.com 

 

További információ és érdekesség: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tarcal_(település) 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tokaj 
 
 

    VTSZ VICINÁLIS TÚ-
RA. XV. VITÉZLŐ PROGRAMSOROZAT 
ÉS TELJESÍTMÉNYTÚRÁK (50/35/25/ 
15 KM) 
 

2021. április 24-e, szombat. 
 

Bővebb felvilágosítás később! 
 

Rendező: Szendrői Természetjáró Szakosztály. 
 

További információ és érdekesség: 
http://www.szendroitura.hu 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tarcal_(telep%C3%BCl%C3%A9s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tokaj
http://www.szendroitura.hu/
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  XV. NAGY-MILIC SZLOVÁK-
MAGYAR TERMÉSZETJÁRÓ TALÁLKO-
ZÓ 
 

2021. április 24-e, szombat. 
 

Bővebb felvilágosítás később! 
 

Rendező: B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség. 
 

További információ és érdekesség: 
http://www.eszaktura.hu/newpage/ 
 
 

 SZELECZKY ZITA EMLÉKTÚRA 
 

2021. május 1-e, szombat. 
 

Találkozó: Putnok, vasútállomáson 9:35-kor. 
 

Odautazás: Miskolc Tiszai pályaudvarról 8:50-kor induló 
vonattal, érkezés 9:30-kor. 
 

Útvonal: Putnok, vasútállomás (150 m) – Sáta (279 m) – 
Nekézseny (252 m), itt meglátogatjuk Szeleczky Zita em-
lékházát és megkoszorúzzuk a temetőben a sírját – 
Szeleczky Zita síremléke (276 m) – Dédestapolcsány 
(206 m) – Tardona (247 m) – Kazincbarcika, vasútállomás 
(133 m). 
 

Táv: 70 km.  Szint: 400 m. 
 

Visszautazás: Kazincbarcika, vasútállomásról alkalmas 
vonattal. 
 

KÖNNYŰ TÚRA! 

http://www.eszaktura.hu/newpage/
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ELSŐSORBAN AZOKNAK AJÁNLOM, AKIK SZERET-
TÉK SZELECZKY ZITA SZÍNÉSZNŐ FILMJEIT! 

 
 
 
 
 

Túravezető: Válint György. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–307–03–17. 
E-mail: edmondgedudu@freemail.hu 

 

További információ és érdekesség: 
http://www.nekezsenykozseg.hu 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeleczky_Zita 
http://www.nekezsenykozseg.hu/nekezsenyrol/szeleczky-
zita/emlekhaz/ 
 
 

 BERENTEI SASLIK 
 

2021. május 8-a, szombat. 
 

Találkozó: Kazincbarcika Castelló cukrászda parkolójában 
7:30-kor. 
 

Odautazás: Miskolc Búzatérről 6:45-kor induló busszal 
Kazincbarcika, városháza megállóig. Ózd autóbusz pálya-
udvarról 6:30-kor induló autóbusszal Kazincbarcika, város-
háza megállóig. 
 

Útvonal: Kazincbarcika – Csónakázó tó – Ebecki-tető – 
Zsidó-hegy – Mandulás-tető – Berentei horgásztó. A Sza-
lonnáról és a hozzávalókról mindenki maga gondoskodik 
 

Táv: 12 km.  Szint: 240 m. 
 

Visszautazás: Berente, PVC gyár autóbuszmegállóból Mis-
kolcra és Ózdra induló alkalmas autóbusszal. 
 

Túravezető: Csoma György. VTBK Bánréve. 

mailto:edmondgedudu@freemail.hu
http://www.nekezsenykozseg.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeleczky_Zita
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Tel.: (20)–361–65–29. 
E-mail: csomagy@gmail.com 

 
 
 
 
 

További információ és érdekesség: 
https://pecatavak.hu/Berenteitó 
 
 

 B.-A.-Z. MEGYEI TERMÉSZETJÁRÓ 
SZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE 
 

2021. május 14-e, péntek. 
 

Bővebb felvilágosítás később! 
 

Rendező: B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség. 
 

További információ és érdekesség: 
http://www.eszaktura.hu/newpage/ 
 
 

 HEGYEK, VÁRAK, VASMŰVEK 
 

2021. május 15-től – 16-ig, szombattól – vasárnapig. 
 

Találkozó: Istenmezeje 8:00-kor. 
 

Odautazás: Miskolcról az 5:00-kor induló egri busszal, 
Egerbe érkezik 6:28-kor, onnan tovább Pétervásárára 6:40-
kor. Ott leszünk 7:32-kor, ott is átszállunk a 7:45-kor érke-
ző buszra és már 8:00-kor Istenmezején is leszünk. 
 

Útvonal: 
 

1. nap: Kohászok útját járjuk be. Istenmezeje – Körtvélyes 
– Rákos-lápa-bérc – Nádas-orom – Nagy-kő – Bárna – 

https://pecatavak.hu/Berenteit%C3%B3
http://www.eszaktura.hu/newpage/
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Hosszú-bérc Szőrössi-völgy – Inászó-bánya – Ferenc-akna 
– Salgótarján, Kis Rigó vendégház. 
 

Táv: 28,8 km.  Szint: 917 m. 
 

Szállás: Kis Rigó vendégházban. 
 

2. nap:  A Kis Rigó vendégházhoz közeli buszmegállóból 
(Füleki úti körforgalom megállóhely) 7:15-kor induló 36-os 
busszal a Campingtelepig. 
Campingtelep (Z vagy Z+) – Tatár-árok – Salgópuszta (P) – 
Bodzás-kút – Dornyai-fogadó (S, PL) – Salgóvár – Boszor-
kánykő – Régi fogaskerekű vasút nyomvonala (P) – Pintér-
telep (P∆) – Pécs-kő – Pécs-kő utca (S) – Salgótarján. 
 

Táv: 14,5 km.  Szint: 619 m. 
 

Σ Táv: 43,3 km.  Σ Szint: 1536 m. 
 

Visszautazás: Érkezéstől függően, alkalmas vonattal, illetve 
busszal Miskolcra, Ózdra. 
 

Jelentkezés: Tóth Ferenc Attilánál 2021. április 30-ig a 
szállásfoglalás miatt! 
 

Költségek: Nincs. A szállás díja ~4500 Ft/fő, plusz az 
utazási költségek. 
 

Étkezés: Első napon a hátizsákból. Estére próbálok vacso-
rát intézni. 
 

Étkezés: Első nap a hátizsákból, este a városban vacsora 
egy közeli helyen. Másnapi túrára az elemózsiát szintén 
hátizsákból biztosítjuk. 
 

Egyéb: A szállás 200 m-es körzetében több nagyobb üzlet 
és kisvendéglő is található. 
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AKINEK A KOHÁSZ ÚT TÁVOLABBI SZAKASZA 
MÉG NINCS MEG ANNAK AJÁNLOM. ELSŐ NAP 

HÚZÓSABB! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Túravezető: Tóth Ferenc Attila. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–919–77–44. 
e-mail: bringa1@citromail.hu 

 

További információ és érdekesség: 
http://www.kisrigo-vendeghaz.hu/ 
https://www.salgotarjan.hu/ 
https://www.turistamagazin.hu/hir/a-karancs-medves-
paratlanul-szep-videkenek-felfedezese 
https://www.turistamagazin.hu/blog-bejegyzes-1/kohaszok-
utja-vadregenyes-tajak-es-az-orszag-legnomadabb-turaja 
 
 

 DDK MARADVÁNYOK + MELEG-
MÁNYI-VÖLGY 
 

2021. május 20-tól – 24-ig, csütörtöktől – hétfőig. 
 

Találkozó: Miskolc Tiszai pályaudvaron 7:20-kor. 
 

Odautazás: Miskolc Tiszai pályaudvarról 7:29-kor Buda-
pest Keleti pályaudvarra induló Hernád IC-vel a végállomá-
sig, érkezés 9:30-kor. Tovább utazás Budapest Keleti pá-
lyaudvarról 9:45-kor induló Dráva IC-vel Dombóvárig, 
érkezés 11:47-kor. Innen 11:54-kor induló személyvonattal 
Kaposmérőig, érkezés 13:00-kor. 
 

Útvonal: 
 

mailto:bringa1@citromail.hu
http://www.kisrigo-vendeghaz.hu/
https://www.salgotarjan.hu/
https://www.turistamagazin.hu/hir/a-karancs-medves-paratlanul-szep-videkenek-felfedezese
https://www.turistamagazin.hu/hir/a-karancs-medves-paratlanul-szep-videkenek-felfedezese
https://www.turistamagazin.hu/blog-bejegyzes-1/kohaszok-utja-vadregenyes-tajak-es-az-orszag-legnomadabb-turaja
https://www.turistamagazin.hu/blog-bejegyzes-1/kohaszok-utja-vadregenyes-tajak-es-az-orszag-legnomadabb-turaja
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1. nap: Kaposmérő (146 m) – Szenna (155 m) – Patca 
(165 m) – Szilvásszentmárton (173 m) – Zselickisfalud 
(169 m). 
 

Táv: 17 km.  Szint: 310 m. 
 

Szállás: Zselickisfaludon, ágyneművel: kb. 3500 Ft/éj/fő. 
 

2. nap: Zselickisfalud (169 m) – Simonfa (197 m) – Gá-
losfa (166 m). 
 

Táv: 24 km.  Szint: 500 m. 
 

Szállás: Gálosfán, ágyneművel + vacsorával és reggelivel: 
6500 Ft/éj/fő. 
 

3. nap: Gálosfa (166 m) – Felsőkövesd (266 m) – Abaliget 
vasútállomás (185 m). A túra végén alkalmas vonattal be-
utazunk Pécsre. 
 

Táv: 26 km.  Szint: 500 m. 
 

Szállás: Pécsett, Marilyn City Center Apartman 3 Pécs, 
Boltív köz 3/3. Szállás ára kb. 3600 Ft/éj/fő. 
 

4. nap: Reggel helyijáratos autóbusszal Dömörkapuig 
utazunk, utána gyaloglás. Dömörkapu (399 m) – Volt Kan-
tavári Turistaház (389 m) – Meleg-mányi-völgy (378 m) – 
Melegmányi-vízesés (337 m) – Páfrányos (302 m) – Szik-
lás-forrás (295 m) – Mély-völgyi-kőfülke (377 m) – Volt 
Kantavári Turistaház (389 m) – Kantavári-romok (396 m) – 
Kis-rét (429 m) – Dömörkapu (399 m). 
 

Táv: 13,2 km.  Szint: 420 m. 
 

Szállás: Pécsett, Marilyn City Center Apartman 3 Pécs, 
Boltív köz 3/3. Szállás ára kb. 3600 Ft/éj/fő. 
 

5. nap: Reggel elutazunk Zobákpusztára, onnan az Árpád-
tetőig utazunk. Zobákpuszta (366 m) – Köves-tető (412 m) 
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– Vasas-bánya (315 m) – Gerezdes-tető (411 m) – Árpád-
tető (402 m). Innen autóbusszal a pécsi főpályaudvarig 
utazunk. 
 

Táv: 12 km.  Szint: 370 m. 
 

Σ Táv: 92,2 km.  Σ Szint: 2100 m. 
 

Szállás: Magánházakban, turista szállásokon. 
Hazautazás: Pécs főpályaudvarról alkalmas vonattal a 
délutáni órákban. 
 

Költségek: Mindenkinek az útiköltség. Ezen felül szállás-
díj, amelyeket a foglalások után fogok ismertetni. 
 

Étkezés: A magunkkal vitt elemózsia, illetve esténként a 
szálláson meleg étel, ha van. 
 

NAGYON SZÉP HELYEKEN FOGUNK JÁRNI! 
 

Jelentkezés: Farkas Andrásnál, minél előbb a szállásfogla-
lás miatt, de legkésőbb 2021. február 28-ig! 
 

Túravezető: Farkas András. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–584–90–90. 
E-mail: farkas_andras@citromail.hu 

 

További információ és érdekesség: 
http://www.kektura.click.hu/frame_DDK_hu.htm 
https://beregihirek.hu/ahova-kirandulni-erdemes-
melegmanyi-volgy-kozepso-mecsek/Kiss.Barnabas.html 
 
 

   A VTSZ TAVASZI CSILLAGTÚ-
RÁJA SZOMBATHELY 
 

2021. május 21-től – május 24-ig, péntektől – hétfőig. 
 

mailto:farkas_andras@citromail.hu
http://www.kektura.click.hu/frame_DDK_hu.htm
https://beregihirek.hu/ahova-kirandulni-erdemes-melegmanyi-volgy-kozepso-mecsek/Kiss.Barnabas.html
https://beregihirek.hu/ahova-kirandulni-erdemes-melegmanyi-volgy-kozepso-mecsek/Kiss.Barnabas.html
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Bővebb felvilágosítás később! 
 

Rendező: Vasi Múzeumbarát Egylet + VTSZ. 
 

További információ és érdekesség: 
https://hvsetura.5mp.eu/web.php?a=hvsetura 
http://www.vtsz.hu 
 

 BAZI NAGY HIDEG SÖR BUZICÁN 
 

2021. május 29-ea, szombat. 
 

Találkozó: Miskolc Tiszai vasútállomáson 7:00-kor. 
 

Odautazás: A 7:08-kor Tornanádaskára induló vonattal 
Szalonna megállóhelyig. A vonat érkezik 8:10-kor. 
Útvonal: Szalonna vasúti megállóhely – Meszes – Rakaca-
szend – Rakaca – Szászfa – Krasznokvajda – Buzica 
(Buzita) – Szemere – Pusztaradvány – Hernádvécse – Ga-
radna – Novajidrány. 
 

Program: Buzicán a Szentimrey-malmot nézzük meg, 
Pusztaradványban pedig a Pallavicint-kastélyt, és esetleg 
Hernádvécsén a Vécsey-Sardagna-kastélyt (Hotel 
Vécsecity). 
 

Táv: 65 km.  Szint: 678 m. 
 

Hazautazás: Novajidrányból a délutáni órákban, alkalmas 
vonattal. 
 

Jelentkezés: Tóth Ferenc Attilánál 2021. május 15-ig a 
kerékpáros kocsi rendelése miatt! 
 

Egyéb: Csendes vidék, forgalommentes utak. 
 

MINDENKINEK AJÁNLOM! 
 

Étkezési lehetőség: A magunkkal vitt elemózsia. 
 

https://hvsetura.5mp.eu/web.php?a=hvsetura
http://www.vtsz.hu/
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Túravezető: Tóth Ferenc Attila. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–919–77–44. 
e-mail: bringa1@citromail.hu 

 

Információ, érdekesség: 
https://obecbuzica.sk/obec/virtualne-prehliadky/ 
https://www.kastelyok.com/adatlap.php?details=179 
https://vecsecity.hu/ 
 
 

 REMÉLEM, HOGY KIBÍROM! 
 

2021. június 5-e, szombat. 
 

Találkozó: Bélapátfalva Coop előtti autóbuszmegállónál 
7:30-kor. 
 

Odautazás: Telekocsival, vagy egyénileg tömegközlekedé-
si eszközzel. 
 

Útvonal: Bélapátfalva – Telekessy vendégház – Gilitka 
forrás – Antónia-forrás – Ágazat-tető – Szarvaskő vára-
kilátópont – Szent Anna kápolna – Mária forrás – Bélapát-
falva. 
 

Táv: 21 km.  Szint: 751 m. 
 

Visszautazás: Tele kocsikkal, vagy tömegközlekedési 
eszközökkel. 
 

A TÚRA NEHÉZ, NEM KEZDŐKNEK VALÓ! 
KÉNYEÉMES LÁBBELI KELL HOZZÁ! 

 

Túravezető: Osváth Sándor. VTBK Bánréve. 
 Tel.: (30)–583–85–78. 
 E-mail: osanyika@gmail.com 
 

mailto:bringa1@citromail.hu
https://obecbuzica.sk/obec/virtualne-prehliadky/
https://www.kastelyok.com/adatlap.php?details=179
https://vecsecity.hu/
mailto:osanyika@gmail.com
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További információ és érdekesség: 
http://belapatfalvaiapatsag.hu/ 
https://www.telekessyvendeghaz.hu/ 
https://belapatfalvaturizmus.hu/turizmus/gilitka-szent-anna-
kapolna 
 
 

 VAJON JÁRHATÓ MÉG EZ AZ ÚT? 
 

2021. június 12-e szombat. 
 

Találkozó: Miskolc Tiszai pályaudvar 7:00-kor. 
 

Odautazás: Miskolc Tiszai pályaudvarról 7:07-kor induló 
vonattal Jósvafő-Aggtelek vasútállomásig, a vonat érkezik 
8:20-kor. Tovább az Aggtelekig 8:25-kor induló autóbusz-
szal Jósvafőre. Érkezés 8:53-kor. 
 

Útvonal: Jósvafő (209 m) – Éger turistaház (364 m) – 
Égerszög (237 m) – Kánó (251 m) – Telekes patak átkelés 
(238 m) – Rudabánya (220 m). 
 

Táv: 20 km.  Szint: 500 m. 
 

Visszautazás: Rudabányáról alkalmas autóbusszal Kazinc-
barcikára. Majd vonattal tovább Miskolc, illetve Ózd felé. 
 

MINDENKINEK AJÁNLHATÓ! 
 

Túravezető: Farkas András. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–584–90–90. 
E-mail: farkas_andras@citromail.hu 

 
 

 ZEMPLÉN KÖR 
 

https://www.telekessyvendeghaz.hu/
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2021. június 19-től – 20-ig, szombattól – vasárnapig. 
 

Találkozó: Miskolc Tiszai pályaudvaron 7:30-kor. 
 

Odautazás: Miskolc Tiszai pályaudvarról 7:38-kor induló 
vonattal Tarcalig, érkezik 8:20-kor. 
 

Útvonal: 
 

1. nap: Mezőzombor – Tarcal – Tokaj – Bodrogkisfalud – 
Olaszliszka – Tolcsva – Erdőhorváti – Háromhuta. 
 

Táv: 55 km.  Szint: 350 m. 
 

Szállás: Háromhután vendégházban. 
 

2. nap: Háromhuta – Regéc – Fony – Vilmány – Vizsoly – 
Boldogkőváralja – Abaújszántó – Tállya – Szerencs. 
 

Táv: 53 km.  Szint: 435 m. 
 

Σ Táv: 108 km.  Σ Szint: 785 m. 
 

Visszautazás: Szerencsről Miskolc Tiszai pályaudvarra 
óránként induló vonat valamelyikével. 
 

Részvételi díj: Utazás, szállás és étkezés költsége. 
A szállás díja körülbelül 4000 Ft/fő/éj. 
 

Étkezés: A szálláson főzési lehetőség van. 
 

Jelentkezés: 2021. május 31-ig a túravezetőnél a szállás-
foglalás miatt. 
 

Túravezető: Tálas Tibor. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–376–06–17. 
E-mail: tibortalas@gmail.com 

 

További információ és érdekesség: 
https://www.tolcsva.hu/turisztika/nevezetessegek 
http://www.haromhuta.hu/ 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Regéc 

mailto:tibortalas@gmail.com
https://www.tolcsva.hu/turisztika/nevezetessegek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Reg%C3%A9c
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https://www.vizsoly.hu/tort.php 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tállya 
Szerencs – Wikipédia (wikipedia.org) 
 
 

  67. ORSZÁGOS VASUTAS TER-
MÉSZETJÁRÓ TALÁLKOZÓ SÁTORAL-
JAÚJHELYEN 
 

2021. június 23-től – 27-ig, szerdától – vasárnapig. 
 

Bővebb felvilágosítás később! 
 

Szervező: MVSC + VTSZ elnöksége. 
 

További információ és érdekesség: 
http://www.mvsctura.try.hu 
http://www.vtsz.hu 
 
 

   FÖLD ALATT ÉS FÖLD FE-
LETT TELJESÍTMÉNYTÚRÁK (50/30/20/10 
KM) 
 

2021. június 26-a, szombat. 
 

Szervező: A Vasutas Természetjáró Baráti Kör, Bánréve 
és az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága. 
 

Rajt/Cél: Baradla-barlang Vörös-tói bejárata. 
 

Távok: „A” gyalog: 10 km; 20 km; 30 km; 50 km. 
 

 „B” gyalog: 10 km; 20 km; 30 km; 50 km. 
 

Rajt: 7:00-tól – 10:00-ig, ütemezetten. 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1llya
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerencs
http://www.vtsz.hu/
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Nevezési díj: Az „A” kategóriákban 800 Ft, „B” kategóri-
ákban 1900 Ft. Ez utóbbi – mivel a túra első szakasza a 
Baradla barlangban vezet – tartalmaz egy barlangbelépőt is. 
 

Szolgáltatás: Rajtban csokit, almát, kitűzőt, frissítőpontok-
ban ásványvizet, a célban pedig emléklapot kapnak a túrá-
zók! 
 

KÖTELEZŐ AZ ELŐNEVEZÉS! 
 

Nevezni csak és kizárólag a szervezők honlapján, 2021. 
május 1-től – június 19-ig elérhető regisztrációs felületen 
keresztül lehet! 
A nevezési díjakat előre utalással lehet fizetni a regisztráci-
ós felületen megadott (Takarékbanknál vezetett 55100186 – 
12004197) számlaszámra. Nevet, születési időt, választott 
távot írják a közleménybe, körülbelül 5 nap átfutással fog-
juk a nevezéseket feldolgozni! Probléma estén írjon e-mail-
t. 
A nevezés a nevezési díj beérkezésével lesz érvényes. 
Helyszíni nevezés, csak a szabad helyek függvényében, 
rendkívül korlátozottan lehetséges! 
 

A VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓ BARÁTI KÖR, 
BÁNRÉVE ÉS AZ AGGTELEKI NEMZETI PARK 

IGAZGATÓSÁG KÖZÖS SZERVEZÉSE. 
 

A programra előzetes bejelentkezést kérünk 
2021. június 19-ig! 

A jelentkezéshez szükséges regisztrációs felület a 
http://anp.nemzetipark.gov.hu/ és a http://vtbkbanreve.hu 
honlapon is elérhető. 
A résztvevők maximális száma 200 fő, a barlangi szakaszon 
100 fő. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmRMKpeLsSPsxfiqMEAGn-byeqjmydT7I-pFvLDRes8O30RA/viewform?c=0&w=1
http://anp.nemzetipark.gov.hu/
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Számítunk minden tagtársunk segítségére! 

 

MINDENKINEK AJÁNLHATÓ! 
 
 
 
 

Főrendező: Tóth Ferenc Attila. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–919–77–44. 
E-mail: bringa1@citromail.hu 

 

További információ és érdekesség: 
http://www.anp.hu/hu 
http://www.vtbkbanreve.hu 
http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu 
 

A túra hatodszor kerül megrendezésre. Csodálatos az Agg-
teleki-karszt barlangvilága, valamint nagyszerűek a felszíni 
karsztképződmények. 
Túránk során érintünk szűk völgyeket, szelíd dombokat, 
kerülgetünk töbröket és bandukolhatunk a széles, méltóság-
teljes Szelce-völgyben. A felszíni karmezőkben is gyönyör-
ködhetünk, de haladunk borókásban és bükkösben is. A táj 
szelíd, az itt élő emberek kedvesek. Érdemes az ország távo-
labbi szegleteiből is erre a túrára ellátogatni, amit aztán 
össze lehet kötni egy hosszabb itt tartózkodással, vagy fel-
vidéki kirándulással is. 
 
 

 BUDAI KILÁTÁSOK ÉS DOROG 
 

2021. július 1-től – 4-ig, csütörtöktől – vasárnapig. 
 

Találkozó: Miskolc Tiszai pályaudvaron 6:20-kor. 
 

mailto:bringa1@citromail.hu
http://www.anp.hu/hu
http://www.vtbkbanreve.hu/
http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/
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Odautazás: Miskolcról 6:29-kor induló vonattal Budapest 
Keleti pályaudvarig, érkezik 8:30. Budapest Keleti pálya-
udvarról a Normafáig utazunk helyi közlekedéssel. 
 

Útvonal: 
 

1. nap: Normafa – János-hegy – Kis-Hárs-hegy – Hűvös-
völgy – Árpád-kilátó – Fenyőgyöngye étterem – 
Hármashatár-hegy – Virágos-nyereg – Rozália-téglagyár – 
Üröm. 
 

Táv: 20 km.  Szint: 600 m. 
 

Szállás: Dorogon. 
 

2. nap: Dorogról a reggeli órákban Kesztölcre utazunk. 
Kesztölc – Kétágú-hegy – Sátorkőpusztai-barlang – Strá-
zsa-hegy – Dorog. Dorogon fürdőzés a Palatínus strandon. 
 

Táv: 12 km.  Szint: 400 m. 
 

Szállás: Dorogon. 
 

3. nap: Dorogról a reggeli órákban Bajótra utazunk. 
Bajót – Jankovich-barlang – Mogyorósbánya – Tokodi 
elágazás – Hegyes-kő – Nagy-Gete – Dorog. 
 

Táv: 20 km.  Szint: 900 m. 
 

Szállás: Dorogon. 
 

4. nap: Meglepetés túra és hazautazás. 
 

Táv: ? km.  Szint: ? m. 
 

Σ Táv: 70 km.  Σ Szint: 2600 m. 
 

Ha hosszabb a túra, akkor természetesen további napokat is 
lehet beszúrni. 
 

Visszautazás: Alkalmas közlekedési eszközzel Budapestre, 
onnan vonattal Miskolcra. 
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Részvételi díj: Utazás, 3 éj szállas, étkezés, strand költsé-
gei. Szállás: 3000-4000 Ft/fő/éj. 
 

Étkezés: Étterem, bolt, egyszerűbb ételek elkészítése a 
szálláson. 
 

Jelentkezés: 2021. május 30-ig a túravezetőnél. 
 

AKI A TÚRÁT ÉS A TÚRAVEZETŐT BÍRJA, ANNAK 
AJÁNLOM A TÚRÁT! 

 

Túravezető: Pásztor Ágnes. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–190–84–06. 
E-mail: psztagi@gmail.com 

 
 

 TISZA TÚRA 
 

2021. július 8-tól – 10-ig. csütörtöktől-szombatig. 
 

Találkozó: Miskolc Tiszai pályaudvaron 7:30-kor. 
 

Utazás: A Miskolc Tiszai pályaudvarról 7:38-kor Nyíregy-
házára induló vonattal Tokajig, érkezés 8:33-kor. 
 

Program: 
 

1. NAP: Kenukölcsönzés, majd kenuzás a következő 
útvonalon: Tokaj – Tiszaladány – Tiszatardos. 
 

Táv: 15 fkm.  Szint: 0 m. 
 

Szállás: Tiszatardos, Rév kemping. 
 

2. NAP: Tiszatardos – Csobaj – Tiszalök – Taktabáj – 
Taktakenéz – Tiszadada. 
 

Táv: 20 fkm.  Szint: 0 m. 
 

Szállás: Tiszadada, Dada kemping. 
 

mailto:psztagi@gmail.com
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3. NAP: Tiszadada – Tiszadob – Sajó torkolat – Tiszaúj-
város. 
 

Táv: 23 fkm.  Szint: 0 m. 
 

Σ Táv: 58 fkm.  Σ Szint: 0 m. 
 

Hazautazás: Célba éréstől függően szombat délután, de ha 
későn érkezünk, akkor ott alszunk és csak vasárnap délelőtt 
utazunk haza. 
 

Költségek: Bérlés körülbelül 4 000 Ft/fő + kemping + 
vonat, illetve buszjegy. A túrán mindenki önellátó! 
 

Egyéb: A túrához szükséges vízhatlan csomagolóeszközö-
ket mindenkinek magának biztosítja (nejlonzacskók, ra-
gasztószalag stb.). 
Jelentkezési határidő utáni visszalépés esetén a csónakbér-
léssel kapcsolatos költségeket nem tudjuk visszafizetni. 
 

Jelentkezés: Farkas Andrásnál 2021. június 15-ig, a hajó-
bérleti díj befizetésével. 
 

SZÉP, KÖNNYŰ TÚRA SOK HOMOKPADDAL! 
 

Túravezető: Farkas András. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–584–90–90 
E-mail: farkas_andras@citromail.hu 

 

További információ és érdekesség: 
http://www.tiszatardos.hu/?id=turizmus 
http://viziturapont.hu/felso-tisza/tiszadada 
 
 

   VASUTAS FORRÁS EMLÉKTA-
LÁLKOZÓ – BALASSAGYARMAT 
 

mailto:farkas_andras@citromail.hu
http://www.tiszatardos.hu/?id=turizmus
http://viziturapont.hu/felso-tisza/tiszadada
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2021. július 12-től – 15-ig, hétfőtől – csütörtökig. 
 

Bővebb felvilágosítás később! 
 

Szervező: Északi Fény Természetjáró Egyesület. 
 
 
 
 
 
 

További információ és érdekesség: 
http://www.vtsz.hu/tag/eszaki-feny/ 
http://www.vtsz.hu 
 
 

  TEKERGÉS A DUNAKANYAR-
BAN 
 

2021. július 14-től – 18-ig, szerdától – vasárnapig. 
 

Találkozó: Miskolc Tiszai pályaudvaron 5:30-kor. 
 

Odautazás: Miskolcról 5:36-kor induló vonattal Budapest 
Keleti pályaudvarig, érkezés 7:40-kor. Áttekerés Budapest 
Nyugati pályaudvara. Innen tovább utazás 8:21-kor Eszter-
gomba, érkezés 9:26-kor. 
 

Útvonal: 
 

1. nap: Esztergom – Pilisszentlélek – Kétbükkfa-nyereg – 
Kakas-hegy – Király-kúti-nyereg – Pilisszentlászló – Pap-
rét – Visegrád – Nagymaros – Verőce (a túra végpontja). 
 

Táv: 55 km.  Szint: 1200 m. 
 

Szállás: Verőcén. 
 

2. nap: Verőce – Vác – Komppal-Szentendrei sziget – 
Tahitótfalu – Kisoroszi, fürdőzés a szigetcsúcsnál – Viseg-
rád – Nagymaros – Verőce (a túra végpontja). 
 

http://www.vtsz.hu/tag/eszaki-feny/
http://www.vtsz.hu/
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Táv: 45 km.  Szint: 250 m. 
 

Szállás: Verőcén. 
 

3. nap: Verőce – Katalinpuszta bicajjal – Naszály – 
Gyadai tanösvény gyalogosan – Katalinpuszta – Verőce 
bicajjal (a túra végpontja). 
 

Táv: 8+16+8 km.  Szint: 150+700 m. 
 

Szállás: Verőcén. 
 

4. nap: Verőce – Nagymaros – Szob – Kisvonattal 
Nagyirtáspusztáig – Kóspallag – Kismaros – Verőce (a túra 
végpontja). 
 

Táv: 50 km.  Szint: 500 m. 
 

5. nap: Verőce – Vác – Váchartyán – Galgamácsa – Aszód 
– Kartal – Hatvan (a túra végpontja). 
 

Táv: 55 km.  Szint: 500 m. 
 

Σ Táv: 230+16 km.  Σ Szint: 2600+700 m. 
 

Ha hosszabb a túra, akkor természetesen további napokat is 
lehet beszúrni. 
 

Visszautazás: Hatvanból alkalmas vonattal Miskolcra. 
 

Részvételi díj: 4-szer Komp átkelés, kisvonat, nagy vo-
nat útiköltsége, szállásdíj 4 éj. Összesen körülbelül 
40000 Ft. 
 

Étkezés: Étterem, bolt, egyszerűbb ételek elkészítése a 
szálláson. 
 

Jelentkezés: 2021. június 10-ig a túravezetőnél. 
 

MINDENT BELE, TOLJUK VAGY TEKERJÜK! 
 

Túravezető: Pásztor Ágnes. VTBK Bánréve. 
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Tel.: (30)–190–84–06. 
 

További információ és érdekesség: 
https://kirandulastippek.hu/dunakanyar 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Visegrád 
https://www.turistamagazin.hu/hir/transzborzsonyi-
zakatolas-panoramakkal 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vác 

 TISZA-TAVI HÉTVÉGE 
 

2021. július 23-tól – 25-ig, péntektől – vasárnapig. 
 

Helyszín: Tiszafüred. 
 

Odautazás: Telekocsikkal Kazincbarcikáról, illetve Mis-
kolcról a reggeli órákban. Érkezés a délelőtti órákban. 
 

Program: Kenuzás három napig a Tisza tavon. A részle-
tes programról később. Akit esetleg nem érdekel a víz, 
illetve a kenuzás, az szervezhet magának akár kerékpáros 
vagy gyalogos programot is ebben az időben. 
 

Visszautazás: Vasárnap, a délutáni órákban. 
 

Részvételi díj: Utazási költségek + kemping díj + étkezés-
re. 
 

Szállás: A Horgász és Családi Camping Panzió és Étterem-
ben. 
 

MINDENKINEK AJÁNLOM! 
 

Túravezető: Farkas András. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–584–90–90. 
E-mail: farkas_andras@citromail.hu 

 

További információ és érdekesség: 
http://www.tisza-to.hu/ 

https://kirandulastippek.hu/dunakanyar
https://hu.wikipedia.org/wiki/Visegr%C3%A1d
https://www.turistamagazin.hu/hir/transzborzsonyi-zakatolas-panoramakkal
https://www.turistamagazin.hu/hir/transzborzsonyi-zakatolas-panoramakkal
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1c
http://www.tisza-to.hu/
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http://www.horgaszcamping.hu/ 
 
 

  XXIX. EKE TÁBOR, GYIMES 
 

2021. július 26-tól – augusztus 1-ig, hétfőtől – vasárnapig. 
 

„Azt ígérték 2020-ban, hogy a tábort elhalasztják, tehát mi 
számítunk a csíkszéki ekések rendezvényére 2021-ben is. 
A tábor meseszép vidéken lesz, és mi már jártunk is erre 
bicajjal, jó pár éve. Nagyszerű túralehetőségek és a csángók 
ízes beszéde az, ami felejthetetlenné teszi ezt a kirándulást. 
Meg amúgy is: pár tábort az utóbbi időben kihagytunk…” 
 

Találkozó: Miskolc Tiszai pályaudvar 7:00-kor. 
 

Utazás: Miskolcról autókkal. Miskolc (118 m) – Nyírbátor 
– Nagykárolyban / Carei (135 m) – Tasnád / Tasnad 
(183 m) – Zilah / Zalău (260 m) – Gyalu / Gilău – Ludas / 
Ludus (277 m) – Ákosfalva / Acăţari (321 m) – 
Szováta / Sovata – Székelyudvarhely / Odorheiu Seciuesc 
(476 m) – Szépvíz / Frumoasa (784 m) – Gyimesközéplok / 
Lunca de Jos (846 m), tábor (kb. 630 km). 
 

Helyszín: Gyimes(középlok). 
 

1.2. nap: Utazás Gyimesbe. Útközben egy kellemes he-
lyen, egyszerű panzióban megalszunk. (Értelmetlen hajnal-
ban indulni, hullafáradtan érkezni, regisztrálni és másnap 
kora reggel túrára indulni, fáradtan. Két éve is így mentünk, 
érdemes.) 
Lehetőség van vonattal is elutazni, Miskolcról 4:35-kor 
induló vonattal Szerencs, Nyíregyháza, Szolnokon át 
Lugos / Lugoj-ig, onnan pedig Facsád / Faget-ig. Érkezés 
16:34-kor. 

http://www.horgaszcamping.hu/
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3.-6. nap: Részt veszünk a Csíkszéki EKE által szervezett 
túrákon. 
 

7. nap: Hazautazás. Érkezés vasárnap esti órákban. Lehe-
tőség van vonattal is elutazni, a déli órákban (!) 
Facsád / Faget állomásról 12.09-kor, Lugos / Lugoj-ig, ott 
át kell szállni, majd szolnoki és hatvani átszállással este 
21:26-ra Miskolcra lehet érkezni. Ez egész jó, gyors utazási 
lehetőség. 
 

Részvételi díj: A tábor részvételi díja 120 lej. A díj tartal-
mazza a sátorhely díját, az infrastruktúra használatát, rész-
vételi lehetőséget a túrákon, kitűzőt, programfüzetet. Ezen 
felül az étkezések és a személyes fogyasztás. 
 

Ne felejtsétek otthon az érvényes VTSZ igazolványoto-
kat, mert így a részvételi díj csak a fele a normál árnak, 

azaz 60 lej! 
 

Szállás: Saját sátorban, illetve magánszálláson. 
 

Étkezés: Helyben vásárolt élelmiszerek, illetve a tábori 
büfék. 
 

Jelentkezés: 2021. június 15-ig a szervezőnél. Aki házban 
szeretne lakni, jelentkezzen április 1-ig! 
 

Pénzváltás: Várhatóan Nagykárolyban / Carei-ben. 
 

Regisztráció: Ne felejtsétek el beregisztrálni magatokat a a 
csíkszékiek honlapján a Regisztráció menüpont alatt. A 
regisztráció akkor sikeres, ha megadjátok a telefonszámo-
tokat ebben a formátumban: 0036309197744. 
 

Tanulmányozzátok a tábori szabályzatot! 
 

Szervező: Tóth Ferenc Attila. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–919–77–44. 
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E-mail: bringa1@citromail.hu 
További információ és érdekesség: 
http://www.cseke.ro 
 
 
 
 
 
 

 FENN, A MESSZI ÉSZAKON 
 

2021. augusztus 5-től – 20-ig, csütörtöktől – péntekig. 
 

Három éve jártunk már a Trollok földjén, de „csak” a hosz-
szúra nyúlt ország déli részét fedeztük fel. Most elrepülünk 
a legészakibb városba Tromsø-be, autóba ülünk és még 
északabbra hajtunk. Nordkaapp-ról kinézünk a Barents-
tengerre, majd dél felé fordulunk és benézünk Svédország-
ba. A királyok útján gyalogolunk öt napig. Ez a svéd OKT 
egy – de nagyon szép része. Megmásszuk Svédország leg-
magasabb hegyét is a Kebnekaise-t, majd visszamegyünk 
Norvégiába és a partvidéken Trondheim-ig utazunk. Persze 
kinézünk a mesés Lofoten-szigetre, megcsodáljuk a fjordo-
kat, mi több Trondheimtől délre is megyünk, oda-vissza 
autózunk az Atlantic Road-on. 
Bő 2 500 km-es túránk során bérelt kocsival végig járjuk az 
ország keskenyebb északi részét. Az alább leírt program 
egy tervezet. 

Az országban való tartózkodás programja is változhat 
(reményeim szerint nem nagyon) szélsőséges időjárási 
körülmények vagy a saját döntésünk alapján. Arra fel kell 
készülni, hogy minden nagyon drága. Pénzük a norvég 

mailto:bringa1@citromail.hu
http://www.cseke.ro/
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korona, de bankkártyát, hitelkártyát, eurót mindenhol elfo-
gadnak. 
 

Odautazás: Miskolcról autókkal Krakkóba, onnan a 
Wizz-Air közvetlen járatával Tromsø-be, indul 5:30-kor, 
érkezünk 8:50-kor. 
 

Találkozó: A később megbeszéltek szerint. 
 

1nap: (5-én, csütörtökön) Odautazás. Indulás reggel Mis-
kolcról, érkezés délben Krakkóba. Városnézés, séta, vacso-
ra, szállás a városban. 
 

Szállás: Igényesebb helyen. 
A szoba ára: 3-4000 Ft/fő. 
 

2. nap: (6-án, pénteken) Hajnalban indulás az autóinkkal a 
krakkói reptérre, háromórás repülés után érkezés 8:50-kor 
Tromsø-be. Kocsi átvétele, majd irány a város. A város 
megtekintésével töltjük a napot. Tromsø fiatal város, renge-
teg a fiatal, átsétálunk a szigetről a szárazföldre, megnézzük 
a legészakibb katedrálist, a Polar múzeumot, a Polari-át, 
utazunk a kötélvasúton. 
 

Szállás: Egyszerű helyen, három háromágyas szobában. A 
szoba ára 68 660 Ft a kilenc főnek, azaz 7 650 Ft/fő. 
 

3. nap: (7-én, szombaton) Reggel indulás észak felé az E8-
as, 91-es majd az E6-os úton. 
Tromsø – Fagernes – Breivikeided – Svensby – Lingseidet 
– Olderdalen – Storslett – Kåfjord – Alta – Oldefjord – 
Káfjord – Nordkapptunelen – Nordkap, (Skarsvåg). 
Igyekszünk jól haladni Két kompozás is lesz, ami egy él-
mény – főleg annak, aki először látja ezt a norvég rutinmű-
veletet. Kåfjord-ban a Tirpizt múzeumot nézzük meg, 
Altában pedig az Alta-kanyont, (Stranveien út felől). 
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Könnyen lehet, késő este érünk oda, odafelé pörgősebb 
haladást szeretnék. 
 

Autós táv: 530 km. Utazási idő: 8 óra 39 perc. 
 

Kitekintünk a tengerre, csodáljuk az é(j)szak(a)i napsütést. 
 

Szállás: Egyszerű helyen, a közeli Skarsvåg-ban. A szoba 
ára 46 470 Ft a kilenc főnek, azaz 5 810 Ft/fő. 
 

4. nap: (8-án, vasárnap) Reggel indulás Skarsvåg -ból. 
Reggel ismét kinézünk a Nordkappra. Nordkapp – 
Nordkapptunelen – Alta – eddig az odavezető úton, majd itt 
letérünk Svédország felé. Eiby – Hetta – Palojoensuu – 
Jatuni – Vittongi – Kituna – Nikkaloukta – (Kiruna). 
 

Autós táv: 749 km. Utazási idő: 9 óra 46 perc. 
 

Az autót Nikkaloukta-ban hagyjuk. 
 

Szállás: Mivel itt kezdődik a Kungsleden gyalogtúra, rá is 
gyúrhatunk. Tehát szállás saját sátorban. a Nikkaluokta-i 
kempingben. Mivel a túrán nem tudunk sátras megoldás 
nélkül részt venni, muszáj sátrat vinni! 
A Kemping ára: Nem tudtam kinyomozni. Lehet ingyenes, 
ismerve az angol (skandináv) szokásjogot (Janteloven). 
http://nikkaluokta.com/de/accommodation/camping 
 

5. nap: (9-én, hétfőn) Nikkaluokta–Kebnekaise (Mo-
untain Lodge). 
A Nikkaluokta-i kemping három völgy találkozásánál fek-
szik és a Kebnekasie hegyvonulat kapujaként tekinthető, 
majd nekivágunk a túránk első etapjának teljesítésére. Ez a 
szakasz jellegzetessége, hogy törpe nyíres, lápos területen 
megyünk szinte egész a hegyvonulatig, ahol időnként a 
haladást fapallók, kis hidak könnyítik. Már az utunk során 
gyönyörködhetünk a Kebnekaise hegyvonulat szépségében, 

http://nikkaluokta.com/de/accommodation/camping
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és a körülöttünk elterülő kis kristálytiszta vízű tavakban. 
Kora délutáni érkezésünket követően felverjük sátrainkat és 
elfogyasztjuk vacsoránkat. 
 

Táv: 19 km. Szint: 230 km. Menetidő: 4-5 óra. 
 

Szállás: A Kebnekaise kempingben sátorban. 
 

6. nap: (10-én, kedden) Kebnekaise – Sälka. 
Kora reggeli étkezést és sátorbontást követően elindulunk a 
túránk második szakaszán, ami hosszabb lesz, mint az előző 
napi etap. A táj már lassan kezd változni cserjés-bokros 
vidékké, majd a nap végére majdnem teljesen kopárrá válik, 
de még mindig gyönyörű zöld környezeten vezet át. Ebé-
dünket a Singi völgyében tervezzük eltölteni. A völgyben 
haladva akár lehetőségünk is lesz már rénszarvasokat is 
megfigyelni a távolban. Este a kisebb folyókkal szabdalt 
területen felállítjuk sátrainkat és felhasználva a kristálytisz-
ta vizet, vacsorát készítünk. Világosság ide vagy oda, a 
fáradtságtól mindenki könnyen el fog tudni aludni. 
 

Táv: 27,5 km. Szint: 140 km. Menetidő: 9-10 óra. 
 

Szállás:  A Sälka kempingben sátorban. 
 

7. nap: (11-én, szerdán) Sälka – Alesjaure. 
A szokásos reggeli készülődés után indulunk tovább, majd 
pár óra enyhe kaptató megtétele után elérjük a túránk leg-
magasabb pontját (1140m). Innen egy ideig lefele haladunk 
a következő táborhelyig, amíg el nem érjük az Alesjaure 
kempinget, ahol forró szauna és jéghideg vizű tó vár min-
ket, hogy kipihenjük a napi szakasz fáradalmait. Ezen a 
helyen már számíthatunk a naplemente után megjelenő 
szúnyogok támadására! A szauna mellet itt van újra lehető-
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ségünk a tisztálkodásra is a saját magunk által fűtött kály-
hában melegvíz segítségével. 
 

Táv: 26,5 km. Szint: 300 km. Menetidő: 9-10 óra. 
 

Szállás: Az Alesjaure kempingben sátorban. 
 

8. nap: (12-én, csütörtökön) Alesjaure – Abiskojaure 
kemping. 
A reggeli indulás után az utunkat kísérő tórendszer lehető-
séget ad egy frissítőfürdőre, majd ezek után ismét a hegyek 
alá érve megcsodálhatunk egy hagyományos számi rén-
szarvas karámot, ahol számi pásztorok összegyűjtik az 
állatokat, majd egy különleges módszerrel újra kiválogatják 
őket. Utána a Kartinvare hegy lábánál ereszkedünk lefele az 
Abiskojaure tó partján elhelyezkedő kempingig, ami már a 
célunkig vezető Abisko nemzeti park része. Itt már újra 
találkozunk az elején megismert törpe nyíres erdőkkel. A 
táborhelyen lehetőség nyílik egy kiadós frissítő fürdőzésre a 
tó vizében és akár készleteink pótlására is. 
 

Táv: 21 km. Szint: 400 km. Menetidő: 7-8 óra. 
 

Szállás: Az Abiskojaure kempingben sátorban. 
 

9. nap: (13-án, pénteken) Abiskojaure kemping – Abisko 
kemping. 
A túránk végső szakasza relatív könnyű, egyenes és 
kímélőutat biztosít gyönyörű kanyonok és vízesések men-
tén egész a végső célunkig. 
 

Táv: 14 km.  Szint: 400 km. 
 

Reményeim szerint időben megérkezünk Abiskóba, így a 
12:12-kor induló vonatot elérem és el tudok utazni az autó-
ért Kirunába, majd onnan Nikkaluoktába. (vonat Kiruna 
12:18 – Abisko 13:18. Busz Abisko – Nikkaluokta? 
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Szállás:  A kempingben is alhatunk sátorban, de nyilván jó 
lenne már igazi ágyban. Akkor pedig itt: 
https://www.booking.com/hotel/se/abisko-
guesthouse.hu.html 
A szoba ára 88 855 Ft a kilenc főnek, azaz 9 875 Ft/fő. 
 

10. nap: (14-én, szombaton) Abisko-ból elindulunk az alig 
90 km-re, de már Norvégiában fekvő Narvikba. Itt rövid 
városnézés (utazás a kötélvasúton vasérc átrakó kikötő), 
majd a mesés Lofoten-félsziget felé vesszük az irányt. Nar-
vik – Skagoya – Svolvær – Leknes – Sørvågen. Itt pusztán 
a csodás táj kedvéért autózunk. 
 

Autós táv: 434 km. Utazási idő: 7 óra 15 perc. 
 

Szállás: Sørvågen közelében. A szoba ára 113 115 Ft a 
kilenc főnek, azaz 12 570 Ft/fő. 
 

11. nap: (15-én vasárnap) Reggel indulás Sørvågen – (itt 
kompra szállunk és 3 óra 15 percet kompozunk Bodø-ig. 
(így megsprórolunk egy 10 órás, 600 km-es autóutat, egy 
másik kompozást és az útdíjakat. Komp ára autóval és 9 
személynek: 1194 NOK. A komp reggel 7:00-kor indul. így 
marad idő Bodø-i városnézésre. Az 50 ezres városban mi-
dig fúj a szél. Megnézhetjük a repüléstechnikai múzeumot, 
Bodøkirke-t. Nyholmen-re is kilátogathatunk. Még a délu-
tán elindulunk Trondheim felé, a Røkland melletti kempin-
gig. 
 

Autós táv: 100 km. Utazási idő: 1 óra 30 perc. 
 

Szállás: Egyszerű helyen, szép hegyi környezetben a 
Nordnes Camp-ben. A szoba ára 70 183 Ft a kilenc főnek, 
azaz 7 800 Ft/fő. 
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12. nap: (16-án, hétfőn) Indulás reggeli után Røkland – Mo 
i Rana – Namsskogan – Snås – Steinkjer – Verdalsøra – 
Stjørsdalshalsen – Trondheim. Kissé egyhangú lesz az út, 
sok erdős táj, de lesz egy-egy fjord is. Megállunk a The 
Arctic Circle Centre-nél, a Laksforsen vízesésnél. 
 

Autós táv: 620 km. Utazási idő: 9 óra 30 perc. 
 

Szállás: Egy Airbnb-s házban a város szélén. A szállás ára 
212 520 Ft a kilenc főnek három éjszakára, azaz 
23 615 Ft/fő. 
 

13 nap: (17-én, kedden) Megnézzük Trondheimet. Érseki 
palota (Erkebispegården) , Régi városi híd (Gamle Bybro) 
és a Nidaros katedrális lesz a program. Olyan túl sok látni-
valóval nem büszkélkedhet az egykori norvég főváros. 
Kicsit lötyögősre, sütkérezősre, pihenősre tervezném a 
napot. 
 

Szállás:  Az előző helyen. 
 

14. nap: (18-án, szerdán) Trondheim – Orkangel – Liabø – 
Halsa – kompozás (komp 20 percenként) – Hallset – 
Nordmørsvegen – Eide – Vevang. Itt rátérünk a 64-es útra 
az un. Atlanterhavsvegen-re (Atlantic Road) Az út apró 
szigeteket köt összes, Pazar hidakon haladunk a látvány 
fantasztikus lesz! Kummervoll – Bruhagen – Kristiansund – 
Storbakken – Hallset – Halsa – komp – Liabø – Trondheim. 
 

Autós táv: 560 km. Utazási idő: 7 óra 45 perc. 
 

Ha jól haladunk, akkor a vonat előtt (27 km és 30 perc) ha 
nem akkor a vonat után, megnézzük a közeli Undredal 
piciny fatemplomát, ahonnan visszamegyünk Flam-ba 
(vagy azon keresztül, az további 12 km és 12 perc) 
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Aurlandba, onnan az 50 út melletti Apple Farm-ra, a szállá-
sunkra. 
Ez a nap kissé feszesebb… 
 

Szállás: Az előző helyen. 
 

15. nap: (19-én, csütörtökön) Hazautazás. Reggel indulás a 
reptérre. A Wizz krakkói járata 9:45-kor indul. Leadjuk az 
autót, Krakkóba 12:20-kor érkezünk. A reptéren hagyott 
autókkal hazautazunk érkezés Miskolcra az esti órákban. 
Összes távolság, amit autóval megteszünk 3000 km. 
 

Étkezés: Magunkkal vitt és helyben vásárolt élelmiszerek, 
esetenként vendéglők. 
 

Jelentkezés: A 2020. december 15-ig! A jelentkezés csak 
akkor él, ha a megadott számlaszámra megérkezik az elő-
leg, amiből a repülőjegyeket meg tudom vásárolni. 
 

Várható részvételi díj: Menet közben fog kiderülni. A 
repülőjegyek és a szállások, valamint az autóbérlet a három 
jelentős tétel. Erre körülbelül 300 000 Ft/fő kell – sajnos – 
áldozni. Ezen felül az elfogyasztott étel, ital. Két jellemző 
ár: a reptéren egy hatos 0,33-as sör 2 000 Ft, egy liter 
Absolut vodka 6 600 Ft. Majdnem, mint Izlandon…. 
A Tromsø reptér vámmentes bolt kínálata nem is olyan 
ijesztő: 
https://nettbutikk.avinor.no/tromso/utland/tax-
free/drikkevarer/ 
 

NEHEZEBB TÚRA!!! 
 

Túravezető: Tóth Ferenc Attila. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–919–77–44. 
e-mail: bringa1@citromail.hu 

 

https://nettbutikk.avinor.no/tromso/utland/tax-free/drikkevarer/
https://nettbutikk.avinor.no/tromso/utland/tax-free/drikkevarer/
mailto:bringa1@citromail.hu
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Praktikus tudnivalók: A társaságunk egyszer összeülhet, és 
egy megbeszélést tarthatunk. Összefoglalnám miről is lenne 
ott szó. 
 

Utazás, csomagolás, csomagméretek és súlyhatárok, Nor-
végiába bevihető élelmiszerek: Megbeszéljük, ki hogyan 
utazik el Krakkóba. 
 

Csomagok: A Wizz-Go jeggyel rendelkezők három csoma-
got vihetnek magunkkal. Egy nagy, poggyászként feladható 
bőröndöt/hátizsákot, aminek súlyhatára 20 kg) Ezek mére-
tére a korlát 149/119/171 cm (Sz/M/H), azaz ezeket az 
értékeket egyik irányba sem haladhatja meg. Egy repülőre 
felvihető kis táskát, ami maximum 10 kg és amely mérete: 
55*40*23 cm lehet, valamint egy kis kézitás-
kát/laptoptáskát (iratok, gyógyszerek) súlykorlát nem volt 
megadva csak a mérete, ami maximum 40*30*18 cm. 
A Wizz-Basic jeggyel rendelkezők csak kézipoggyászt 
vihetnek magukkal. 
A fedélzetre nem szabad felvinni folyadékot, csak 1 dl-es 
kiszerelésben és azokat visszazárható műanyag tasakba kell 
tartani. Nem lehet felvinni szúró, vágó eszközöket sem. 
Amire a pakolásnál gondoljatok még: A csomagoknak el 
kell férniük a kisbuszban is! 
 

Élelmiszer: Nem tudtuk a tutit kitalálni. Szigorúan véve 
csak konzerv és porított élelmiszereket lehet az országba 
bevinni. De többen vittünk már szalámit és hasonlókat. 
Értelemszerűen a poggyászba érdemes az ilyeneket berakni, 
pl. készételkonzervet, zacskós leveseket, amíg a súlyhatárba 
belefér. 
Persze az országban kipróbálunk majd helyi kajákat is. 
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A szállásaink: A szállások változatosak. Van, ahol öt, van, 
ahol háromágyas szobákban leszünk. Ágynemű mindenhol 
van. 
Mindenhol van konyha(rész) vagy főzési lehetőség. Azt 
viszont már nem tudom biztosan állítani, hogy edényekkel 
hogyan állnak. 
 

Ruházat: Mivel a nyári hőmérséklet is 8-15 fok között 
mozog, ennek megfelelően kell öltözni, ruházatot bepakol-
ni. Esőre mindig kell számítani, gyakran változik az időjá-
rás, de gyorsan ki is derül. Tehát egy vastagabb dzseki, 
pulóver, esőkabát, ha lehet vízhatlan nadrág. Jó lehet a 
sapka, esetleg vékony kesztyű, sál. Ha fény van az elég 
erős, tehát napszemüveg, naptej vagy mi, ajakír hasznos 
lehet. 
Mivel több túrát is teszünk fontos a jó cipő. Szerintem egy 
magasabb szárú cipő, ami a bokát is tartja (megyünk sziklás 
talajon) fontos. Autóban, városban jó egy tornacipő is. 
A többi ruházat az a hosszabb utazásokon szokásos. Mivel 
nem izzadunk bele minden nap a ruházatunkba, nem kell 
minden napra külön holmi… Esetenként egy-egy szálláson 
ki lehet mosni néhány ruhadarabot. 
 

Egyebek: Úti okmánynak elég a személyi igazolvány. Jó, 
ha van nálatok jogosítvány – bár nekem kell vezetni a köl-
csönszerződés értelmében. Európa egészségbiztosítási kár-
tya. Kössön mindenki valamilyen biztosítást is. 
Nagyon jó a közbiztonság. 
Aki gyógyszert szed, ne felejtse azokat otthon. 
Szúnyogírtó, rovarirtó: A túrán gyakran találkozunk apró 
pici kelletlen szemtelen legyekkel (a leírások szerint). Ezek 
ellen valami vegyszer jó, ha van. 
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Pénz: Legpraktikusabb a kártyával történő fizetés. (nem 
kell váltani, nincs tranzakciós díja). Nem érdemes mással 
vacakolni, átváltani, bár nagyon látványosak az új norvég 
bankjegyek. 
http://hvg.hu/tudomany/20141011_pixelgrafikus_norveg_b
ankjegyek 
https://kaland.sport.hu/kalandjaink/csoportos-
rendezvenyek/160-celpontjaink/svedorszag/1014-
kiralykent-a-sved-lappfoldon-a-kebnekaise-2104m-
megmaszasa 
 
 
 
 
 
 

 FARKASOK NYOMÁBAN. EGYESÜ-
LET NAPJA 
 

2021. augusztus 7-től – 8-ig, szombattól – vasárnapig. 
 

Találkozó: Kazincbarcika, autóbusz végállomás 8:00-kor. 
 

Útvonal: 
 

1. nap: Kazincbarcika – Ebecki tető – Baglyas-tető – Tar-
dona – Cakó-kő – Csókás – Andókút. 
 

Táv: 28,75 km.  Szint: 880 m. 
 

Szállás: Sátrazás Andókúton. 
 

2. nap:  Andókút – Galya-kapu nyereg – Lencsés nyereg – 
Hámori tó – Lillafüred – Fehérkő-lápa – Hegyes tető – 
Fényes tető – Tatárdomb – DAM. 
 

http://hvg.hu/tudomany/20141011_pixelgrafikus_norveg_bankjegyek
http://hvg.hu/tudomany/20141011_pixelgrafikus_norveg_bankjegyek
https://kaland.sport.hu/kalandjaink/csoportos-rendezvenyek/160-celpontjaink/svedorszag/1014-kiralykent-a-sved-lappfoldon-a-kebnekaise-2104m-megmaszasa
https://kaland.sport.hu/kalandjaink/csoportos-rendezvenyek/160-celpontjaink/svedorszag/1014-kiralykent-a-sved-lappfoldon-a-kebnekaise-2104m-megmaszasa
https://kaland.sport.hu/kalandjaink/csoportos-rendezvenyek/160-celpontjaink/svedorszag/1014-kiralykent-a-sved-lappfoldon-a-kebnekaise-2104m-megmaszasa
https://kaland.sport.hu/kalandjaink/csoportos-rendezvenyek/160-celpontjaink/svedorszag/1014-kiralykent-a-sved-lappfoldon-a-kebnekaise-2104m-megmaszasa
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Táv: 16,84 km.  Szint: 455 m. 
 

Σ Táv: 45,59 km.  Σ Szint: 1335 m. 
 

Visszautazás: Alkalmas autóbusszal. 
 

Étkezés: Napközben, amit hoz magával az ember. Este 
Andókúton, ha igény van rá lehet közös sütés, főzés. 
 

Jelentkezés: Csoma Györgynél 2021. augusztus 1-ig a 
közös főzés miatt! 
 

Túravezető: Csoma György. VTBK Bánréve. 
Tel.: (20)–361–65–29. 
E-mail: csomagy@gmail.com 

 

További információ és érdekesség: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Andó-kút 
 
 

 ABAÚJI TEKERGÉS 
 

2021. augusztus 14-e, szombat. 
 

Találkozó: Miskolc Tiszai pályaudvar 6:20. 
 

Odautazás: Miskolc Tiszai pályaudvarról 6:44-kor induló 
személyvonattal utazás Halmaj állomásig érkezés Halmaj 
állomásra 7:14-kor. 
 

Útvonal: Halmaj vasútállomás – Felsődobsza – Abaúj-
szántó – Erdőbénye – Tolcsva – Vámosújfalu – Bodrogke-
resztúr vasútállomás. 
 

Táv: 64 km.  Szint: 550 m. 
 

Visszautazás: Bodrogkeresztúr vasútállomásról 16:31-kor 
induló személyvonattal Miskolc Tiszai pályaudvarra. 
 

KÖZEPES NEHÉZSÉGI SZINTŰ TÚRA! 

https://hu.wikipedia.org/wiki/And%C3%B3-k%C3%BAt
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Túravezető: Tomán Csaba. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–380–99–11. 
e-mail: tomancsaba@gmail.com 

 

További információ és érdekesség: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erdőbénye 
https://szallas.hu/programok/tolcsva 
 
 

 AHOL MÁR ÉJSZAKA IS JÁRTUNK, 
HÁROM-KŐ 
 

2021. augusztus 21-e, szombat. 
 

Találkozó: Miskolc Felső-Majláth, a 15-ös autóbusz végál-
lomásán 7:50-kor. 
 

Odautazás: Ómassáig a 8:00-kor induló helyi járatos autó-
busszal. 
 

Útvonal: Ómassa (503 m) – Száraz-völgy – Bánkút 
(893 m) – Faktor-rét (870 m) – Mély-sár-völgy (852 m) – 
Keskeny-rét (880 m) – Három-kő (904 m) – György-tető 
(834 m) – Nagy-mező (783 m) – Csipkéskút (806 m) – 
Vadász-völgy – Ómassa (503 m). 
 

Táv: 21 km.  Szint: 790 m. 
 

Visszautazás: Ómassáról helyi járatos autóbusszal Miskolc-
ra. 
 

Túravezető: Farkas András. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–584–90–90 
e-mail: farkas_andras@citromail.hu 

 

További információ és érdekesség: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C5%91b%C3%A9nye
https://szallas.hu/programok/tolcsva
mailto:farkas_andras@citromail.hu
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http://regi.bnpi.hu/oldal/nagy-mezo-483.html 
https://www.termeszetjaro.hu/hu/poi/kilatohely/harom-
ko/22918502/ 
 
 

 SZÖGLIGETI KERENGŐ 
 

2021. augusztus 28-a, szombat. 
 

Találkozó: Miskolc Tiszai pályaudvaron 7:00-kor. 
 

Odautazás: Miskolc Tiszai pályaudvarról Tornanádaskára 
7:07-kor induló vonattal Jósvafő-Aggtelek vasútállomásig, 
érkezés 8:21-kor. Innen a 8:25-kor induló autóbusszal 
Szögligetig, érkezés 8:32. 
 

Útvonal: Szögliget (177 m) – Szalamandra ház (219 m) – 
Tetves-forrás (227 m) – Hideg-kút (251 m) – Okt - Ménes-
völgy kereszteződés (266 m) – Mocsolyás (319 m) – 
Derenk (344 m) – Szádvár (451 m) – Tetves-forrás (227 m) 
– Szalamandra ház (219 m) – Szögliget (177 m). 
 

Táv: 16 km.  Szint: 600 m. 
 

Visszautazás: A délutáni órákban Szögligetről alkalmas 
autóbusszal, majd vonattal. 
 

MINDENKINEK AJÁNLOM! 
 

Túravezető: Válint György. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–307–03–17. 
E-mail: edmondgedudu@freemail.hu 

 
 

 PARADICSOMI HELYEKEN 
 

http://regi.bnpi.hu/oldal/nagy-mezo-483.html
https://www.termeszetjaro.hu/hu/poi/kilatohely/harom-ko/22918502/
https://www.termeszetjaro.hu/hu/poi/kilatohely/harom-ko/22918502/
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2021. szeptember 4-től – 5-ig, szombattól – vasárnapig. 
 

Találkozó: A találkozó 7:00-kor a bánrévei határátkelő 
utáni benzinkúton. 
 

Odautazás: Telekocsikat szervezünk és úgy utazunk el 
Káposztafalva/Hrabušice melletti Nagy-Sólyom-völgy/ 
Veľký Sokol bejáratáig. Várható érkezés: 8:40. A túra indul 
9:00-kor. 
 

Útvonal: 
 

1. nap: Erdőalja/Podlesok kemping és élménykombinát – 
Hrdlo Hornádu – Hernád áttörés/Prielom Hornád – Kolos-
tor-szurdok/Klastoriska roklina – Kláštorisko – Nagy-
Kiszel/Veľký Kiseľ – Püspök cselédlányai/Biskupské 
chyžky – Kis rét/Glacká Malá Poľana – Suchá Belá vrchol 
– Nad podleskom – Erdőalja/Podlesok kemping és élmény-
kombinát. 
 

Idő: 6 óra;15 perc, Táv: 17,2 km. Szint: 810 m. 
 

Szállás: Hrabusicén egy magánszálláson. 
 

2. nap: Píla-Piecky – Nagy-Sólyom-völgy/Veľký Sokol 
bejárat – Nagy-Sólyom-völgy/Veľký Sokol – Glacká cesta 
– Kis rét/Malá Poľana – Palc – Nagy-Sólyom-völgy/Veľký 
Sokol bejárat. 
 

Idő: 5 óra;30 perc, Táv: 17,2 km. Szint: 575 m. 
 

Σ Táv: 34,4 km.  Σ Szint: 1385 m. 
 

Visszautazás: Káposztafalva/Hrabušice melletti Erdőal-
ja/Podlesok kemping és élménykombináttól autókkal a 
délutáni órákban. 
 

Részvételi díj: Nincs. A szállás díja kb. 12-13 €, ehhez jön 
még az utazás költségei. 
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Étkezés: Önellátó. A szálláshelyen főzhetünk is, de van 
vendéglő is. 
 

Jelentkezés: Szállásfoglalás miatt 2021. június 1-ig a 
túravezetőnél. 
 

Egyéb: Fontos a szédülésmentesség. Több helyem létrákon 
kell kapaszkodni, vagy a folyó feletti tárcákon, függőhida-
kon haladni. 
Széldzseki, vízáló(bb) cipő, váltócipő, zokni fontos lehet. 
Érdemes egy kopott bicajos kesztyűt hozni a láncokba való 
kapaszkodás miatt. 
A nemzeti parkba belépődíjat kell fizetni, 2 €/fő/nap. 
 

LÁTVÁNYOS, KÖZEPESEN NEHÉZ TÚRA! 
KEZDŐK IS VÁLLALHATJÁK! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Túravezető: Tóth Ferenc Attila. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–919–77–44. 
e-mail: bringa1@citromail.hu 

 

További információ és érdekesség: 
https://mapy.hiking.sk/ 
http://slovenskyraj.sk/hu.html 
 
 

 PILISI KILÁTÁSOK I. JELVÉNY-
SZERZŐ TÚRA 
 

2021. szeptember 11-e, szombat. 
 

Találkozó: Búza tér 7:00. 
 

mailto:bringa1@citromail.hu
https://mapy.hiking.sk/
http://slovenskyraj.sk/hu.html


70 

Odautazás: Telekocsik szervezése, vagy vonattal. Találko-
zó: Piliscsév, Hősök tere 9:30. A túra 9:40-kor indul. 
Megközelítés: Telekocsikkal vagy Budapestről / Esztergom 
irányából Piliscsév vasútállomásig, onnan távolsági busszal 
a Hősök teréig. A vasútállomás a találkozási ponttól 
kb.2,5 km-re van gyalog. 
 

Útvonal: Piliscsév, Hősök tere – Pincefalu (Pilisi Vándor-
lás pecsét) – Basina (Pilisi Kilátások pecsét) – Pilisszántó, 
Kőfülke – Pilis-tető (Pilisi Vándorlás/kilátások pecsét) – 
Pilis déli oldal (Pilisi Kilátások pecsét) – Simon-halála – 
Kémény-szikla (Pilisi kilátások pecsét) – Klastrompuszta – 
Piliscsév, Hősök tere. 
 

Táv: 22 km.  Szint: 750 m. 
 

Visszautazás: Autó. 
 

MINDENKINEK AJÁNLOM! 
SZÉP, KISSÉ FÁRASZTÓ TÚRA! 

 

Túravezető: Szántó Emese. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–176–62–50. 
e-mail: szeme66@gmail.com 

 

További információ és érdekesség: 
https://piliscsabaite.hu/index.php/hu/turamozgalmak 
https://www.turistamagazin.hu/hir/jo-kilatasokat-iger-az-uj-
mozgalom-a-pilisben 
 
 

 CSEREHÁTI KALANDOZÁSOK 
 

2021. szeptember 18-a, szombat. 
 

Találkozó: Miskolc Tiszai pályaudvar 6:45-kor. 
 

https://piliscsabaite.hu/index.php/hu/turamozgalmak
https://www.turistamagazin.hu/hir/jo-kilatasokat-iger-az-uj-mozgalom-a-pilisben
https://www.turistamagazin.hu/hir/jo-kilatasokat-iger-az-uj-mozgalom-a-pilisben
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Odautazás: Miskolc Tiszai pályaudvarról 7:08-kor induló 
személyvonattal utazás Tornanádaska vasútállomásig érke-
zés Tornanádaska állomásig 8:35-kor. 
 

Útvonal: Tornanádaskai vasútállomás – Hídvégardó – 
Rakaca – Krasznokvajda – Büttös – Buzita(SK) – Szemere 
– Méra – Forró-Encs vasútállomás. 
 

Táv: 68 km.  Szint: 600 m. 
 

Visszautazás: Forró-Encs vasútállomásról 17:28-kor induló 
személyvonattal Miskolc Tiszai pályaudvarra. 
 

KÖZEPES NEHÉZSÉGI SZINTŰ TÚRA! 
 

Túravezető: Tomán Csaba. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–380–99–11. 
e-mail: tomancsaba@gmail.com 

 

További információ és érdekesség: 
https://www.kastelyok.com/adatlap.php?details=245 

   A VTSZ ŐSZI CSILLAGTÚRÁJA 
MEZŐBERÉNYBEN 
 

2021. szeptember 23-től – 26-ig, csütörtöktől – vasárnapig. 
 

Bővebb felvilágosítás később! 
 

Szervező: Alföld Turista Egyesület. 
 

További információ és érdekesség: 
http://www.vtsz.hu 
https://alfoldte.hu/ 
 
 

http://www.vtsz.hu/
https://alfoldte.hu/
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  TOMPA MIHÁLY TELJESÍT-
MÉNYTÚRÁK 
 

2021. szeptember 26-a, vasárnap. 
 

Rajt/Cél: Putnok, Gesztenyés söröző. 
 

Távok: gyalog: 10 km; 20 km; 25 km; 35 km; 
 kerékpárral: 75 km; 120 km. 
 

Rajt: 7:00-tól – 10:00-ig. 
 

Nevezési díj: 1000 Ft/fő. MTSZ, VTSZ, MSTSZ, TTT 
tagoknak, Magyar Turista kártyával rendelkezőknek 
800 Ft/fő. Diákoknak: 800 Ft/fő. 
Szolgáltatás: Rajtban csokit, almát, kitűzőt, frissítőpontok-
ban ásványvizet, a célban pedig emléklapot kapnak a túrá-
zók! A túrázók megtekinthetik Kelemérben a Tompa em-
lékházat! 
 

Számítunk minden tagtársunk segítségére! 
 

MINDENKINEK AJÁNLHATÓ! 
 

Főrendező: Csoma György. VTBK Bánréve. 
Tel.: (20)–361–65–29. 
E-mail: csomagy@gmail.com 

 
 

 ÁLDÓ KRISZTUS 
 

2021. október 2-a, szombat. 
 

Találkozó: Miskolc Tiszai 7:20-kor, 
 

Odautazás: 7:38-kor induló vonattal Bodrogkeresztúrig, 
érkezés 8:30-kor. 
 

mailto:csomagy@gmail.com
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Útvonal: Bodrogkeresztúr – P+ jelzés – Jelzetlen út – 
Szent Teréz kápolna – Mária út – Tarcal – P jelzés – Áldó 
Krisztus – P jelzés – TV torony – P jelzés – Z jelzés – To-
kaj. 
 

Táv: 16 km.  Szint: 450 m. 
 

Visszautazás:  Tokajból alkalmas vonattal. 

 

Túravezető: Béres Béla. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–399–04–82. 
E-mail: beresb67@citromail.hu 

 

További információ és érdekesség: 
https://kirandulastippek.hu/zemplen/tarcal-aldo-krisztus-
szobor 
 
 

   LOKOMOTÍV 424 NYÍLT TEL-
JESÍTMÉNYTÚRA (42–24–14 KM) 
 

2021. október 2-a, szombat. 
 

Bővebb felvilágosítás később! 
Szervező: Lokomotív Természetjáró Egyesület + VTSZ 
Vezetőség. 
 

További információ és érdekesség: 
http://www.lokomotiv.hu 
http://www.vtsz.hu 
 
 

 UGYAN TÚRÁZZUNK MÁR EGYÜTT - 
GYALOG A SZENT ANNA-TÓHOZ. 

mailto:beresb67@citromail.hu
https://kirandulastippek.hu/zemplen/tarcal-aldo-krisztus-szobor
https://kirandulastippek.hu/zemplen/tarcal-aldo-krisztus-szobor
http://www.lokomotiv.hu/
http://www.vtsz.hu/
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A TÚRA A VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓ 
NAP KERETÉN BELÜL KERÜL MEG-
RENDEZÉSRE 
 

2021. október 9-e, szombat. 
 

Laza, kellemes túrára invitálom az egyesület tagjait. Meg-
lehetősen rövid a táv, de szép vidéken visz az utunk. Nagy-
vonaton, aztán pedig kisvonaton is utazunk, a Szent Anna-
tónál megpihenünk, szalonnát is süthetünk. 
Abasáron pedig csak találunk egy nyitott pincét… 
 

Találkozó: Miskolc Tiszai pályaudvaron 7:25-kor. 
 

Odautazás: A Miskolc Tiszai pályaudvarról 7:34-kor indu-
ló vonattal Vámosgyörkig, itt átszállunk a Gyöngyösre tartó 
vonatra, ami érkezik 9:23-kor. A Mátrafüredi kisvonat indul 
10:00-kor, Mátrafüreden van 10:22-kor. 
Lehet autókkal is utazni, ez esetben Gyöngyösön kell hagy-
ni az autókat. 
 

Útvonal: Mátrafüred, vasútállomás (351 m) – Béke utca 
(354 m) (Z) – Kun Miklós kopjafa (357 m) (S▲) – Sás-tó 
(516 m) – Rákóczi-forrás (499 m) (S+) – Máriácska erdei 
kápolna (423 m) – Mátrafüred (354 m) – Rádiótorony 
(321 m) (S) – Pipishegyi repülőtér (352 m) – Szálas erdész-
ház (353 m) – Szent Anna-tó (347 m) – (ᵯ) (itt szalonnasü-
tés) – Kővágó pince (206 m) – Abasár (218 m). 
 

Táv: 11 km  Szint: 240 m. 
 

Hazautazás: Abasárról a 16:00-kor induló autóbusszal 
Gyöngyösre, oda érkezik 16:10-kor. Az autósok innen au-
tóval mennek haza. A vonat pedig Gyöngyös vasútállomás-
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ról indul 16:32-kor és vámosgyörki átszállással érkezik 
Miskolc Tiszai állomásra 18:22-kor. 
 

KÖNNYEBB, KEZDŐKNEK IS VALÓ TÚRA! 
GYERETEK MINÉL TÖBBEN, ISMERJÉTEK MEG A 

MÁTRA VILÁGÁT 
 

Túravezető: Tóth Ferenc Attila. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–919–77–44. 
E-mail: bringa1@citromail.hu 

 

További információ és érdekesség: 
https://matrahegy.hu 
https://www.gyongyos-matra.hu/termeszeti-ertekek-
2/kilatok/sasto-kilato/ 
https://www.kostolom.hu/Boraszat/326/kovago-pince 
https://www.turistamagazin.hu/blog-bejegyzes-1/advent-a-
szent-anna-tonal 
 
 
 
 
 
 

 BICAJTÚRA SZÜRET IDEJÉN 
 

2021. október 16-a, szombat. 
 

Találkozó: Miskolc Tiszai pályaudvar 7:30-kor. 
 

Odautazás: Miskolc Tiszai pályaudvarról 7:38-kor induló 
vonattal Tokajig, érkezés 8:34-kor. 
 

Útvonal: Tokaj vasútállomás (100 m) – Rakamaz (100 m) 
– Timár (106 m) – Szabolcs (108 m) –Balsa (105 m) – 

mailto:bringa1@citromail.hu
https://matrahegy.hu/
https://www.gyongyos-matra.hu/termeszeti-ertekek-2/kilatok/sasto-kilato/
https://www.gyongyos-matra.hu/termeszeti-ertekek-2/kilatok/sasto-kilato/
https://www.kostolom.hu/Boraszat/326/kovago-pince
https://www.turistamagazin.hu/blog-bejegyzes-1/advent-a-szent-anna-tonal
https://www.turistamagazin.hu/blog-bejegyzes-1/advent-a-szent-anna-tonal
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Gávavencsellő (100 m) – Paszab (96 m) – Ibrány (96 m) – 
Nagyhalász (99 m) – Nyíregyháza Vadaspark (110 m) – 
Nyíregyháza, Tokaji út (106 m) – Nyírtelek (103 m) – Nyír-
telek-Varjúlapos (103 m) – Rakamaz (100 m) – Tokaj vas-
útállomás (100 m). 
 

Táv: 90 km.  Szint: 360 m. 
 

Visszautazás: Tokaj vasútállomásról alkalmas vonattal. 
 

KÖNNYŰ TÚRA! 
 

Túravezető: Válint György. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–307–03–17. 
E-mail: edmondgedudu@freemail.hu 

 

További információ és érdekesség: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tokaj 
https://www.szabolcs.hu/ 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nyíregyháza 
 
 
 
 
 
 

 PILISI KANYON TÚRA 
 

2021. október 23-a, szombat. 
 

Találkozó: Búza tér 7:00. 
 

Odautazás: Telekocsik szervezése, vagy vonattal. 
Kiskovácsipuszta buszmegállóban 9:30-kor. 

mailto:edmondgedudu@freemail.hu
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tokaj
https://www.szabolcs.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADregyh%C3%A1za
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Megközelítés: Budapest Batthány tér végállomás HÉV H5 
Pomáz autóbuszállomás, innen helyi járat 860 –as busz 
Kiskovácsipuszta. 
 

Útvonal: Kiskovácsipuszta – Lajos forrás – Dömör-kapu – 
Vasas-szakadék – Kő-hegy – Kis-Csikóvár (475 m) – 
Nagy-Csikóvár (557 m) – Holdvilág-árok – 
Kiskovácsipuszta. 
 

Táv: 22 km.  Szint: 750 m. 
 

Visszautazás: Autó. 
 

MINDENKINEK AJÁNLOM! 
SZÉP, KISSÉ FÁRASZTÓ TÚRA! 

 

Túravezető: Szántó Emese. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–176–62–50. 
e-mail: szeme66@gmail.com 

 

További információ és érdekesség: 
https://piliscsabaite.hu/index.php/hu/turamozgalmak 
https://kirandulastippek.hu/budapest-kornyeke/holdvilag-
arok 
 
 
 
 
 
 

 MEXIKÓ 
 

2021. október 30-a, szombat. 
 

Találkozó: Az 5-ös autóbusz Lillafüredi végállomásán 
9:25-kor. 
 

https://piliscsabaite.hu/index.php/hu/turamozgalmak
https://kirandulastippek.hu/budapest-kornyeke/holdvilag-arok
https://kirandulastippek.hu/budapest-kornyeke/holdvilag-arok
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Odautazás: MVK Zrt 5-ös buszával. Helyi bérlettel nem 
rendelkezőknek célszerű a Volán Bükkszentkereszti járatá-
val kiutazni (egy MVK jegy áráért ki lehet jutni a Búza 
térről). Ez a Búza-térről 8:30-kor indul és pontosan 9:00-
kor van az 5-ös busz végállomásán. 
 

Útvonal: Lillafüred, 5-ös busz végállomása – Száraz-
Szinva-völgye – Bükkszentkereszt – Boldogasszony-köve – 
jelzetlen úton az Ifjúsági tábor melletti parkoló – Hét kato-
na sírja – Bika-rét – Nagy-Som-tető-lápa – Jelzetlen úton 
bele a piros sávba – Sűrű-bérc – Szederbokor – Lyukas-
kecske 2-es számú barlang – Mexikó-völgyi kőbánya felső 
pereme, kilátópont – Szeder utca – Ládi utca (Vasgyári 
temető buszmegálló). 
 

Táv: 16,6 km.  Szint: 586 m. 
 

Visszautazás: Ládi utcai buszmegállóból (19-es busszal) az 
Újgyőri főtérre vagy a Vasgyári temető buszmegállóból (9, 
19, 29, 68, buszokkal) az Újgyőri főtérre, 21-es busszal 
közvetlenül a Tiszai állomásra. 
 

MINDENKINEK AJÁNLHATÓ! A SZÍNES LOMBOK 
KÖZÜL SZÉP KILÁTÁS A HATALMAS KŐBÁNYÁRA! 

 

Túravezető: Tóth Ferenc Attila. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–919–77–44. 
E-mail: bringa1@citromail.hu 

 
 
 
 
 

További információ és érdekesség: 
A túra végén vendégeim vagytok egy (két) pohár italra, 
nálam! 
 
 

mailto:bringa1@citromail.hu
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 PILISI KILÁTÁSOK II. JELVÉNY-
SZERZŐ TÚRA 
 

2021. november 6-a, szombat. 
 

Találkozó: Búza tér 7:00. 
 

Odautazás: Telekocsik szervezése, vagy vonattal. Találko-
zó: Klotildliget vasútállomás; 9:30 – 9:45 között. A túra 
9:50-kor indul. 
Megközelítés: Budapest Nyugati Pályaudvarról, Esztergom 
felé induló vonattal. 
 

Útvonal: Klotildliget – Vörös-hegy (Pilisi Kilátások pe-
csét) – Sas-szikla – Iluska-forrás – Nagy-Kopasz (Pilisi 
Vándorlás/Kilátások pecsét) – Klotildliget (Pilisi Vándorlás 
pecsét). 
 

Táv: 11 km.  Szint: 380 m. 
 

Visszautazás: Autó. 
 

MINDENKINEK AJÁNLOM! 
SZÉP, KISSÉ FÁRASZTÓ TÚRA! 

 

Túravezető: Szántó Emese. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–176–62–50. 
e-mail: szeme66@gmail.com 

 

További információ és érdekesség: 
https://piliscsabaite.hu/index.php/hu/turamozgalmak 
https://kirandulastippek.hu/budapest-kornyeke/holdvilag-
arok 

 VASÚTI BALESET MIATT ELMA-
RADT TÚRA 
 

https://piliscsabaite.hu/index.php/hu/turamozgalmak
https://kirandulastippek.hu/budapest-kornyeke/holdvilag-arok
https://kirandulastippek.hu/budapest-kornyeke/holdvilag-arok
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2021. november 13-a, szombat. 
 

Valamikor réges-régen az egyik túratársunk külföldi tartóz-
kodása miatt ezt a túrát én vezettem volna le. Hiába volt 
minden jóakarat, mégsem tudtuk végig járni az útvonalat, 
mert a vonat, amivel utaztunk Szendrőládon a vasúti ke-
reszteződésben összeütközött egy személyautóval és a bale-
set kivizsgálásáig nem lehetett tovább közlekedni, így a 
túratársakkal rögtönöztünk egy új útvonalat. Ilyen formában 
azóta sem jártuk be az eredetileg kiírt túra útvonalát, amit 
most pótlunk! 
 

Találkozó: Miskolc Tiszai pályaudvar 7:00-kor. 
 

Odautazás: Miskolc Tiszai pályaudvarról 7:07-kor induló 
vonattal Jósvafő-Aggtelek vasútállomásig, a vonat érkezik 
8:20-kor. Tovább az Aggtelekig 8:25-kor induló autóbusz-
szal Jósvafőre. Érkezés 8:53-kor. 
 

Útvonal: Jósvafő (209 m) – Éger turistaház (363 m) – 
Tornakápolna (326 m) – Borház-tető (401 m) – Varbóc 
(302 m) – Perkupa vasútállomás (150 m). 
 

Táv: 17 km.  Szint: 520 m. 
 

Visszautazás: Perkupa vasúti megállóhelyről a délutáni ó-
rákban vonattal. 
 

MINDENKINEK AJÁNLHATÓ! 
 

Túravezető: Farkas András. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–584–90–90. 
E-mail: farkas_andras@citromail.hu 

 
 
 
 
 
 

További információ és érdekesség: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jósvafő 

https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3svaf%C5%91
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Perkupa 
 
 

 LÁNGOSFESZTIVÁL BÁNHORVÁTI-
BAN 
 

2021. november 20-a, szombat. 
 

Ha szereted a népi ételeket, túrázz velünk a Bánhorváti 
lángosfesztiválra! 
 

Találkozó: Kazincbarcika autóbusz pályaudvar 9:00-kor. 
 

Útvonal: Kazincbarcika, autóbusz-állomás (153 m) – 
Herbolya (168 m) – Bükk-tető (412 m) – Csatorna-hegy 
(386 m) – Vidom-parlag (371 m) – Hencel-fő (371 m) – 
Bánhorváti (171 m). 
 

Táv: 13 km.  Szint: 400 m. 
 

Érkezés: A kora délutáni órákban, majd a fesztivál hely-
színén MINDENKI HÓDOLHAT ÉS EHETI A SZE-
RETETT NÉPI ÉTELÉT! 
 

Visszautazás: A hangulattól függően mindenki önállóan 
maga dönti el. 
 

MINDENKINEK AJÁNLOM! 
 

Túravezető: Válint György. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–307–03–17. 
E-mail: edmondgedudu@freemail.hu 

 

További információ és érdekesség: 
http://banhorvati.hu 

 A VTSZ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Perkupa
http://banhorvati.hu/
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V T B K

Közgyűlés

2021. november 25-től – 28-ig, csütörtöktől – vasárnapig. 
 

Bővebb felvilágosítás később! 
 

Szervező: VTSZ elnöksége. 
 

További információ és érdekesség: 
http://www.vtsz.hu 
 
 

ÉSZ-MUNKA-TÚRA 
PROGRAMALKOTÓ 

ÖSSZEJÖVETEL HANGONYBAN 
 

2021. november 27-től – 28-ig, szombattól – vasárna-
pig. 
 

Várjuk azokat is, akik számára nem az É-M-T a lé-
nyeg, de kikapcsolódásra, kellemes hétvégére vágynak 
egy festői helyen. Természetesen saját programokat is 
lehet szervezni! 
 

Találkozó: Hangonyban 10:30-kor. 
 

Odautazás: Mindenki egyénileg, illetve Ózdról 
10:00-kor induló autóbusszal, ami Hangony, Italbolt 
megállóba 10:20-kor érkezik. 
 

Útvonal: 
 

1. nap: Hangony, Italbolt (187 m) – Rakdocatanya 
(194 m) – Dobra-tető kilátó (360 m) – Szent Anna 
templom (199 m) – Hangony, Urbán vendégház 
(187 m). 
 

http://www.vtsz.hu/
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Táv: 7,7 km.  Szint: 223 m. 
 

Program: Érkezés után ebéd (zsíroskenyér), majd a 
2021-es programjaink összeállítása. Este vacsora, – 
amit magunk készítünk el –, utána beszélgetés. 
 

Szállás: Urbán Vendégház. Hangony, Rákóczi út 
39. 
 

2. nap: Reggeli a szálláshelyen, majd túrázunk 
egyet, vagy hazaindulunk. 
 

Választható túra útvonalak: 
 

Vasárnap_1: Hangony, Urbán vendégház (187 m) – 
Felsőhangony (193 m) – Kereszt (211 m) – Homokkő-
sziklák (352 m) – Felsőhangony (193 m) – Hangony, 
Urbán vendégház (187 m). 
 

Táv: 9,9 km.  Szint: 212 m. 
 

Vasárnap_2: Hangony, Urbán vendégház (187 m) – 
Felsőhangony (193 m) – Kereszt (211 m) – Hangony-
Biriny vár (348 m) – Pogányvár (383 m) – Homokkő-
sziklák (352 m) – Felsőhangony (193 m) – Hangony, 
Urbán vendégház (187 m). 
 

Táv: 13,2 km.  Szint: 350 m. 
 

Vasárnap_3: Hangony, Urbán vendégház (187 m) – 
Felsőhangony (193 m) – Barátfő-kilátó (384 m) – 
Kereszt (334 m) – Kilátópont (349 m) – Hangony-
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Biriny vár (348 m) – Pogányvár (383 m) – Homokkő-
sziklák (352 m) – Felsőhangony (193 m) – Hangony, 
Urbán vendégház (187 m). 
 

Táv: 16,3 km.  Szint: 500 m. 
 

Σ Táv: 17,6 km/20,9 km/24 km. 
Σ Szint: 435 m/573 m/723 m. 

 

Visszautazás: Hangonyból egyénileg, illetve alkal-
mas autóbusszal. 
 

Részvételi díj: Aki legalább három túra tervezését, 
vezetését vállalja 2021-ben annak 1000 Ft/fő. Aki 
csak eljön, vagy háromnál kevesebb túrát tervez 2021-
ben annak a részvételi díj 2500 Ft/fő. Ez magában 
foglalja a szállás, a három étkezés, és némi ital árát. 
Ezen felül az utazási költségek. 
 

Étkezés: Első napon a túra során a magunkkal hozott 
ételek, majd az ebéd, a vacsora, és a második napon 
reggeli a helyszínen. 
 

Jelentkezés: 2021. november 20-ig a szervezőnél! 
 

CSAK VTBK TAGOKNAK! 
HA VALAKI NEM TUD JÖNNI, KÜLDJE EL A 

TÚRATERVÉT! 
A FARKAS ANDRÁS ÁLTAL KIKÜLDÖTT SAB-

LONT HASZNÁLJÁTOK! 
RÉSZVÉTELI DÍJ: FENNTEBB! 

BÜFÉ (SÖR, EGYEBEK): ÖNKÖLTSÉGES! 
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RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK: LEGALÁBB HÁ-
ROM TÚRA MEGTERVEZÉSE, VEZETÉSE 2022-

BEN! 
FELKÉSZÜLT TÚRATÁRSAKAT VÁRUNK! 

GYERTEK MINÉL TÖBBEN! 
 

Szervező, túravezető: 
 

 Tóth Ferenc Attila. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–919–77–44. 
E-mail: bringa1@citromail.hu 

 

További információ és érdekesség: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hangony 
https://www.urbanvendeghaz.hu/ 
 
 

 MIKULÁS TÚRA   
 

2021. december 4-e, szombat. 
 

Találkozó: Miskolc-Kilián kisvonat állomás 10:00-kor. 
 

Útvonal: Miskolc-Kilián kisvonat állomás, innen kisvonat-
tal megyünk Lillafüredig. A kisvonat 10:15-kor indul. Ezu-
tán gyalog Lillafüred (322 m) – Fehér-kő-lápa (586 m) – 
Hajnalka-forrás (575 m) – Gulicska-tető (533 m) – Majális-
park (216 m). 
 

Táv: 10 km.  Szint: 300 m. 
 

MINDENKINEK AJÁNLOM! 
 

Túravezető: Farkas András. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–584–90–90 
E-mail: farkas_andras@citromail.hu 

mailto:bringa1@citromail.hu
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hangony
https://www.urbanvendeghaz.hu/
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  MIKULÁSTÚRA (MEGYEI SZÖ-
VETSÉG) 
 

2021. december 4-e, szombat. 
 

Bővebb felvilágosítás később! 
 

Rendező: B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség. 
 

További információ és érdekesség: 
http://www.eszaktura.hu/newpage/ 
 
 

  BORTÚRA 
 

2021. december 11-e, szombat. 
 

Szokásos bortúránkat ismét Tállyán tartjuk meg. A bor 
remek, a társaság a megszokott. Lehetőség van borvásárlás-
ra is. 
Persze a baráti kör tagjainak a kóstolás előtt komoly felada-
tai is vannak. Át kell nézni a 2022. évi programfüzetünket, 
javítani, pontosítani kell. Kérek mindenkit a munka elvég-
zéséig – meg azt követően is – a mértékletességre! 
 

Találkozó: Miskolc Tiszai pályaudvaron 11:30-kor a vonat 
indulási helyénél. 
 

Odautazás: Miskolc Tiszai pályaudvarról 11:38-kor induló 
vonattal szerencsi átszállással, Tállya vasútállomásig uta-
zunk. Innen felgyalogolunk a pincébe. 
 

http://www.eszaktura.hu/newpage/
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Útvonal: Tállya vasútállomás – Dudovics pince – vasútál-
lomás. A vonaton és a pincében programfüzet átnézés, 
javítás. 
 

Étkezés: Helyben, a pincében leülünk és az előre megren-
delt vadpörköltet elfogyasztjuk. Mellé különböző borokat 
kóstolgatunk. 
 

Táv: 1,39 km, vissza szintén Szint: 56 m. 
 

Visszautazás: Tállyáról 17:19-kor induló vonattal Szerencs 
vasútállomásig, érkezés 17:37-kor. Átszállás, vonat indul 
17:45-kor, Miskolc Tiszai pályaudvaron van 18:22-kor, 
vagy pontosan két órával később ugyanígy. 
 

Jelentkezés: Tóth Ferenc Attilánál 2021. december 5-ig! 
 

KÖNNYED, KELLEMES, ESETENKÉNT FEJFÁJÁST 
OKOZÓ TÚRA! 

 

Túravezető: Tóth Ferenc Attila. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–919–77–44. 
E-mail: bringa1@citromail.hu 

 

További információ és érdekesség: 
http://www.tallya.hu/index.php/turizmus/boraszatok/204-
dudovics-istvan-csaladi-pinceszete 
https://hu-hu.facebook.com/pages/category/Local-
Business/Dudovics-Pincészet-506813199754665/ 
 
 
 
 

 HÁTHA LÁTJUK A TÁTRÁT!  
 

2021. december 18-a szombat. 
 

mailto:bringa1@citromail.hu
http://www.tallya.hu/index.php/turizmus/boraszatok/204-dudovics-istvan-csaladi-pinceszete
http://www.tallya.hu/index.php/turizmus/boraszatok/204-dudovics-istvan-csaladi-pinceszete
https://hu-hu.facebook.com/pages/category/Local-Business/Dudovics-Pinc%C3%A9szet-506813199754665/
https://hu-hu.facebook.com/pages/category/Local-Business/Dudovics-Pinc%C3%A9szet-506813199754665/
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Találkozó: Berente, PVC gyár bejárati útnál 8:35-kor. 
 

Odautazás: Kazincbarcikáról 8:00-kor induló autóbusszal 
Berente autóbusz-megállóig, érkezés 8:14-kor. Miskolcról 
8:00-kor induló autóbusszal Berente autóbusz-megállóig, 
érkezés 8:30-kor. 
 

Útvonal: Berente, PVC gyár bejárati út (135 m) – Berentei 
horgász-tó (206 m) – Sinka-hegy (299 m) – Mandulás-tető 
(302 m) – Zsidó-hegy (315 m) – Ebecki-tető (312 m) – 
Gardi-tető (332 m) – Káros-völgy – Herbolyai-tavak 
(162 m) – Kazincbarcika, autóbusz állomás (154 m). 
 

Táv: 14 km.  Szint: 400 m. 
 

MINDENKINEK AJÁNLOM! 
 

Túravezető: Farkas András. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–584–90–90. 
E-mail: farkas_andras@citromail.hu 

 

Információ, érdekesség: 
https://pecatavak.hu/Berenteitó 
http://barcikaihistorias.hu/kazincbarcikai-latvanytura-
ujratoltve/ 
 
 
 
 
 
 
 

 +  SZILVESZTER ZSGYÁRBAN. SÍ 
ÉS/VAGY GYALOGOS + ÖRÖM TÚRA. 
 

mailto:farkas_andras@citromail.hu
https://pecatavak.hu/Berenteit%C3%B3
http://barcikaihistorias.hu/kazincbarcikai-latvanytura-ujratoltve/
http://barcikaihistorias.hu/kazincbarcikai-latvanytura-ujratoltve/
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2021. december 30-tól – 2022. január 2-ig, csütörtöktől – 
vasárnapig. 
 

Találkozó: A Bánréve utáni Tiko-tank benzinkúton 7:30-
kor. 
 

Odautazás: Telekocsikat szervezünk, és a Miskolc, Bánré-
ve, Rozsnyó, Poprád útvonalon a Zsgyár/Ždiar melletti 
síterepre utazunk. 
 

Útvonal: Miskolc – Bánréve – Dobsina – Poprád – Zgyár. 
(192 km). 
 

1. nap: Délután a síterepen. 
Gyalogosoknak: Lombkorona tanösvény bejárása. 
 

Táv: 2,0 km.  Szint: 50 m. 
 

Szállás: Zsgyárban/ Ždiar egy kellemes panzióban 
(15 €/fő/éj). Privát Krissak, https://privat-krissak-1-krissak-
miroslav.business.site/ 
A szállás igényes és sajnos kisé drága. Két apartman van, 
mindkettő 8 személyes. Praktikus feltölteni az egyiket, vagy 
mindkettőt, mert úgy gazdaságosabb. 
 

2. nap: Délelőtt síelés a falu felső végén lévő Strednica 
síterepen. 
Gyalogosoknak: Zsgyári séta, esetleg nekirugaszkodhatnak 
a következő útnak: Ždiar – Monkova dolina – Strednica – 
Pri Tablici – Magurka – Ždiar. 
 

Táv: 12,0 km.  Szint: 390 m. 
 

Este szilveszteri buli. 
A ház rendelkezik egy társalgóval, amiben hangulatos kan-
dalló van, egy nagy konyhával. Ez jó helyszín lehet 8-10 
embernek estére. 
 

https://privat-krissak-1-krissak-miroslav.business.site/
https://privat-krissak-1-krissak-miroslav.business.site/
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Szállás: Előző helyen. 
 

3. nap: Délután síelés a lengyel oldalon, Jurgów síterepen. 
Gyalogosoknak: Barlangliget/Tatranska Kotlina – Šumivy 
prameň – ch. Plesnivec – dol. Siedmic prameňov – Čierna 
voda – Barlangliget/Tatranska Kotlina. 
 

Táv: 10,2 km.  Szint: 665 m. 
 

4. nap: Délelőtt síelés a valamelyik síterepen. 
 

Gyalogosoknak: Zakopane. 
 

Hazautazás: Zsgyárból a délutáni órákban. 
 

Étkezés: A résztvevők megbeszélik. Közösen főzünk, 
illetve az otthon előre elkészített kaját esszük. Egyik este 
vendéglőzés is lehet. (A közelben több is van.) 
 

Részvételi díj: Nincs, de a szállás ára kb. 
264 €/apartman/éj (+ esetleg szilveszteri ár) valamint a 
síbérletek, illetve az étkezések. 
 

Jelentkezési határidő: 2021. március 31-ig a szervezőnél! 
 

KELLEMES TÉLI TÚRA! 
TÖBBEK SZÁMÁRA ÚJDONSÁG A SÍTEREP! 

 

Túravezető: Tóth Ferenc Attila. VTBK Bánréve. 
Tel.: (30)–919–77–44. 
e-mail: bringa1@citromail.hu 

 

További információ és érdekesség: 
https://www.krissak.sk/ 
https://bachledka.sk/hu 
http://www.strednica.sk/ 
http://www.jurgowski.pl/ 
https://bachledka.sk/hu/tel/latvanyossagok-es-elmenyek/az-
elvezetek-kedveloi-szamara 

mailto:bringa1@citromail.hu
https://www.krissak.sk/
https://bachledka.sk/hu
http://www.strednica.sk/
http://www.jurgowski.pl/
https://bachledka.sk/hu/tel/latvanyossagok-es-elmenyek/az-elvezetek-kedveloi-szamara
https://bachledka.sk/hu/tel/latvanyossagok-es-elmenyek/az-elvezetek-kedveloi-szamara
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https://www.mozgasvilag.hu/turazas/hirek/lombkorona-
tanosveny-a-tatra-uj-szenzacioja 
https://www.onthesnow.cz/vysoke-tatry/bachledova-
jezersko-zdiar/mapa-sjezdovek.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mozgasvilag.hu/turazas/hirek/lombkorona-tanosveny-a-tatra-uj-szenzacioja
https://www.mozgasvilag.hu/turazas/hirek/lombkorona-tanosveny-a-tatra-uj-szenzacioja
https://www.onthesnow.cz/vysoke-tatry/bachledova-jezersko-zdiar/mapa-sjezdovek.html
https://www.onthesnow.cz/vysoke-tatry/bachledova-jezersko-zdiar/mapa-sjezdovek.html


92 

KIVONAT AZ MTSZ MINŐSÍTÉSI SZA-
BÁLYZATÁBÓL 

(Hatályba lépésének időpontja: 2018. július 1.) 
(http://mtsz.org/mtsz_minositesi_szabalyzat_2018-) 

 

A minősítés célja: a rendszeres természetjáró tevékenység 
elismerése, illetve a természetjáró mozgalomban való fo-
lyamatos részvételre való késztetés. 
 

A minősítés feladata: túramódonként, követelményszint 
szerint összevethető, egységes teljesítményrendszer biztosí-
tása. 
 

A minősítés rendszere: fizikai teljesítményen alapuló, idő-
höz kötött, egymásra épülő, folyamatosan növekvő köve-
telményeket támasztó teljesítményrendszer. A fokozatok 
többször is megszerezhetők, a legmagasabb megszerzett 
minősítés nem évül el. 
 

A minősítés fokozatai: 
 

1.) Bronzjelvényes természetjáró 
2.) Ezüstjelvényes természetjáró 
3.) Aranyjelvényes természetjáró 
4.) Érdemes természetjáró 
5.) Kiváló természetjáró 
 

Általános feltételek: 
Természetjáró minősítést csak az kaphat, aki mind a tel-

jesítés időszaka alatt, mind a minősítés időpontjában a Ma-
gyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) valamely tagszerve-
zetének tagjaként érvényes tagszervezeti regisztrációval 
rendelkezik és a teljesítést egyéni túranaplóval dokumentál-
ja. 

http://mtsz.org/mtsz_minositesi_szabalyzat_2018-
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96 
Az egyes fokozatok csak egymást követően, a megelőző 

megszerzése után, sorrendben teljesíthetők. A megszerzett 
minősítés nem évül el, a következő fokozat teljesítése bár-
mikor megkezdhető. Emellett lehetőség van a folyamat 
újrakezdésére is, így egy adott minősítési szint akár több-
ször is teljesíthető. 

Egy adott útszakasz bejárása egy túramódban, egy 
irányban, évente egy alkalommal számolható el. Más túra-
módban megengedett az ismételt teljesítés (pl. gyalogos 
után kerékpáros). A szabály alól kivételt jelentenek a mun-
katúrák, ahol az adott minősítési fokozatra megszabott 
ponthatáron belül bármennyiszer végigjárható egy adott 
útvonal. 

A teljesítés alsó korhatára a betöltött 6. életév, 14 éves 
életkor alatt azonban a teljesítés csak felnőtt kísérő egyidejű 
jelenléte esetén ismerhető el. Önálló hajóvezető is csak a 
14. életévét betöltött személy lehet. A minősítésnek felső 
életkori határa nincs. 

A minősítés alapegysége a túramódok sajátosságait fi-
gyelembe vevő pontérték. Az egyes fokozatok megszerzé-
séhez a szabályzatban megfogalmazott feltételek teljesítése 
szükséges. A pontok egy, vagy több túramódban vegyesen 
is összegyűjthetők. (Egy túrán belül is kombinálhatók a 
túramódok.) 

A 20 pontot el nem érő egynapos túrák és városnézések 
nem értékelhetők. Többnapos túra esetén az értékelhetőség 
feltétele, hogy a teljesített pontszám napi átlaga érje el a 20 
pont/nap értéket. 

Természetjáráshoz nem sorolható közlekedés pl. mun-
kába járás, túraként nem számolható el! 
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Az egyes fokozatok teljesítési idejének csak felső határa 

van. 
Az arany és érdemes fokozat teljesítése egyszer – szü-

lés, betegség, stb. miatt – megszakítható. A teljesítőnek 
azonban ezen idő alatt is érvényes MTSZ regisztrációval 
kell rendelkeznie. 

A túrák itthon és külföldön egyaránt teljesíthetők. A tú-
rák teljesítése nincs létszámhoz kötve. 

Vegyes, különböző túramódokban teljesített túranapok 
esetében a szabályzat szerint járó plusz pontok abban a 
túramódban számolhatók el, amelyik túramódban teljesített 
pontszám a túranap összesített pontszámának nagyobbik 
hányadát teszi ki. 

A túrák során a túrázó köteles betartani a túrázás körül-
ményeire vonatkozó törvényi rendelkezéseket (pl. KRESZ, 
erdőtörvény, stb.) 
 

A túra teljesítésének igazolása: 
A túrák teljesítésének igazolása normál esetben a 
túrajelentés erre szolgáló rovatában történik, az útponto-
kon oda gyűjtött bélyegzőlenyomatokkal. Amennyiben 
ilyen nem áll rendelkezésre, akkor mód van a túrán 
készült fényképek használatára. Ezek lehetőség szerint 
olyan készülékkel készítendők, amelyek egyidejűleg 
rögzítik a felvétel készítésének időpontját és a helyszín 
GPS koordinátáit is, vagy legalább ábrázolják a teljesítőt. 
Igazolásként elfogadható még a teljesítménytúrákon 
kiállított teljesítési oklevél, a menetkarton, vagy a 
rendezők igazolása a túra-jelentés igazolási rovatában. Az 
igazolásokhoz GPS vevő készülékkel rögzített nyomvo-
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nal is mellékelhető, de ez 
önmagában nem elégséges a teljesítés elismeréséhez. 
Végső esetben – a korábbi szokásjognak megfelelően – 
az egyéb tekintetben szabályosan kitöltött túrajelentésen 
a túravezető aláírása szükséges és elégséges feltétele a 
teljesítés elismerhetőségének. 
 

A követelmények részletezése, illetve a pontszámítás módja 
 

GYALOGTÚRÁZÁS 
 

Normál (nem magashegyi) túra/túraszakasz: 
• Túratáv értékelése: 1,5 pont / km 
• Szintemelkedés értékelése: 2 pont / 100 m 

 

Természetjáró tájékozódási verseny: 
• Túratáv értékelése: 3 pont / km (a légvonalban 

mért hivatalos útvonal) 
• Szintemelkedés értékelése: 2 pont / 100 m 

 

Pluszpontok: 
• Síkvidéki túra: 3 pont / túranap. 
• Téli túra: 3 pont / túranap 
• Többnapos túra: 

o Csillagtúra: 1 pont / túranap 
o Vándortúra: 3 pont / túranap 

• Sátorozás: 
o Állótábor: 2 pont / éjszaka 
o Mozgótábor: 6 pont / éjszaka 

Magashegyi túra/túraszakasz: A vonatkozó nem magashegyi 
pontértékek és pluszpontok kétszeresével kell számolni. 
 

TÚRAKERÉKPÁROZÁS 
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Műúton, vagy kiépített kerékpárúton történő kerékpározás: 
• Túratáv értékelése: 0,5 pont / km 
• Szintemelkedés értékelése: 1 pont / 100 m 

 

Terepen (földúton) történő kerékpározás: 
• Túratáv értékelése: 1 pont / km 
• Szintemelkedés: 2 pont / 100 m 

 

Pluszpontok: 
• Téli túra: 3 pont / túranap 
• Többnapos túra: 

o Csillagtúra: 1 pont / túranap 
o Vándortúra: 3 pont / túranap 

• Sátorozás: 
o Állótábor: 2 pont / éjszaka 
o Mozgótábor: 6 pont / éjszaka 

Magashegyi túra/túraszakasz: A vonatkozó nem magashegyi 
pontértékek és pluszpontok kétszeresével kell számolni. 
 

VÍZITÚRÁZÁS 
 

Folyóvízen folyásirányban haladva: 1 pont / km 
Állóvízen haladva: 1.5 pont / km 
Folyóvízen folyásiránnyal szemben haladva: 2 pont / km 
 

Pluszpontok: 
• Többnapos túra: 

o Csillagtúra: 1 pont / túranap 
o Vándortúra: 3 pont / túranap 

• Sátorozás: 
o Állótábor: 2 pont / éjszaka 
o Mozgótábor: 6 pont / éjszaka 
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• Hajóátemelés: 3 pont / alkalom 
 

SÍELÉS 
 

• Mindenfajta síelés – sítúrázás, sífutás, lesiklás, 
snowboard stb. – pontozható és minden óráért 
(menetidő) 6 pont jár. 

 

Pluszpontok: 
• Többnapos túra: 

o Csillagtúra: 1 pont / túranap 
o Vándortúra: 3 pont / túranap 

 

BARLANGI TÚRÁZÁS 
 

• Kiépített barlangban történő vezetett nyilvános túra 
(a belépőjegy vásárlásának helyszínén közölt / ki-
függesztett hivatalos bejárási idő alapján): 4 pont / 
óra 

 

• Nem kiépített barlangban történő (a Magyar 
Karszt- és Barlangkutató Társulat minősített ve-
zetője által vezetett és igazolt) túra: 10 pont / óra 

 

MUNKATÚRA 
 

• Bármilyen munkatúra: 7 pont / óra (szintemelkedés-
től és túratávtól függetlenül). Az adott minősítési 
kategórián belül legfeljebb a megszerzendő összes 
pont 
érték 30 százaléka számolható el ezen a jogcímen. 
Nem alkalmazhatók rá az útszakasz ismételt bejá-
rását érintő korlátozások. 

 

Az egyes fokozatok teljesítésének feltételei 
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I. A BRONZJELVÉNYES TERMÉSZETJÁRÓ 
Legfeljebb 1 éven belül teljesít 500 pontot. 
 

II. AZ EZÜSTJELVÉNYES TERMÉSZETJÁRÓ 
Legfeljebb további 1 éven belül teljesít újabb 800 pontot. 
 

III. AZ ARANYJELVÉNYES TERMÉSZETJÁRÓ 
Legfeljebb további 2 éven belül teljesít újabb 
2300 pontot. Ebből 500 pontot jelvényszerző túramozga-
lom, valamint további 500 pontot a következő kategóriák 
(más túramódban teljesített túra, magashegyi túra, munka-
túra, teljesítménytúra, természetjáró túraverseny) egyiké-
ben kell igazoltan teljesíteni 
 

IV. AZ ÉRDEMES TERMÉSZETJÁRÓ 
Legfeljebb további 3 éven belül teljesít újabb 
4000 pontot. Ebből 1000 pontot a következő kategóriák 
(más túramódban teljesített túra, magashegyi túra, mun-
katúra, teljesítménytúra, természetjáró túraverseny) egyi-
kében kell igazoltan teljesíteni. 
A fokozat megszerzéséhez ezen kívül igazolni kell az 
alább felsorolt öt közül egy országos túramozgalom 
teljesítését, oly módon, hogy az ezt igazoló adatot (pl. 
jelvény sorszáma) a túrázó feltünteti a túranaplóban 
vagy csatolja a teljesítést igazoló dokumentum másolatát 
a túranaplóhoz. 
1. Országos Kéktúra 
2. Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra 
3. Alföldi Kéktúra 
4. Országos Kerékpáros Körtúra 
5. Vízi Nagykör (a környezetvédelmi hatóság által lezárt 

szakaszok kivételével) 



99 

 
 
 
 
 

V. A KIVÁLÓ TERMÉSZETJÁRÓ 
Időhatár nélkül teljesít újabb 15000 pontot. A fokozat 
megszerzésének további feltétele az érdemes fokozatnál 
felsorolt 5 országos túramozgalom közül 1 újabb teljesíté-
sének, vagy az érdemes fokozatnál teljesített túramozga-
lom újrateljesítésének igazolása. A fokozat teljesítését 
követően a túrázónak nem kell újra kezdenie a teljes minő-
sítési folyamatot, hanem a kiváló fokozatban leírtakat újra 
teljesítve ismételten szerezhet kiváló minősítéseket. 
 

AZ IGAZOLÁS RENDJE 
A minősítés alapját képező túranapló vezetését a túrá-
zó, illetve az ezüst minősítés megszerzéséig helyette a 
szakosztályi/egyesületi túrafelelős is végezheti. A do-
kumentáció összeállítása során ügyelni kell arra, hogy az 
értékelő számára egyértelműen jelölve legyenek a külön 
értékelendő túrák (jelvényszerző túramozgalom, más 
túramód, magashegyi túra, teljesítménytúra, munkatúra, 
tájékozódási túraverseny). Az egyes fokozatok teljesíté-
sét követően a túranaplót mindig az egyesü-
let/szakosztály túrafelelősének kell benyújtani. Adott 
esetben ő továbbítja azt a területi (városi, kerületi, 
megyei, budapesti) illetékesnek, 
majd utóbbi a MTSZ Kitüntetési és Minősítési Bi-
zottságának. Az egyes minősítési fokozatok elbírálása 
tekintetében illetékes szervezetek: 
 

• Bronz fokozat: egyesület (szakosztály) 
• Ezüst fokozat: városi (kerületi), illetve ahol 
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ilyen nem működik, a megyei (budapesti) mi-
nősítési bizottság/felelős 

• Arany fokozat: megyei (budapesti) minősítési bi-
zottság / felelős 

• Érdemes és kiváló fokozat: MTSZ Kitüntetési és 
Minősítési Szakbizottság 

 

Az értékelő a túrázótól mellékletként bekérheti a kitöltés 
alapjául szolgáló túrajelentéseket és egyéb igazolásokat 
(pl. teljesítménytúra emléklapok, túramozgalmak igazoló 
füzetei, fotódokumentáció, stb.). 
 

A korábban megszerzett minősítések az új szabályzat 
hatálybalépésével nem évülnek el. A teljesítés igazolásá-
ra szolgáló jelenlegi formanyomtatványok (túrajelentés, 
túranapló) szabadon használhatók, mind a régi, mind 
pedig az új szabályzat alapján teljesített túrákhoz. 
Amennyiben a MTSZ a teljesítések dokumentálására új 
formanyomtatványt tesz közzé, úgy a régi formanyomtat-
ványok a készletek elfogytáig továbbra is felhasználhatók 
maradnak. 
 

JELVÉNYEK ÁTADÁSA 
A jelvény átadásáról, lehetőleg ünnepélyes keretek kö-
zött a minősítési fokozatot odaítélő szervezetnek kell 
gondoskodnia. Az egyes okozatok teljesítéséért járó jelvé-
nyeket térítésmentesen kapják meg a teljesítők. 

104 
EGYÉB 
Ezen szabályzat az 1990. évi többször módosított Minősíté-
si Szabályzat egységes szerkezetben. 
Hatálybalépés ideje: 2005. január 1. 
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A korábban megszerzett érdemes természetjáró fokozat 
elnyerése óta a hitelt érdemlően igazolt túrák – visszamenő-
leg is – a kiváló fokozatba beszámíthatók. 
A korábban megszerzett minősítések az új szabályzat ha-
tálybalépésével sem évülnek el. 
 

VTSZ PONTOZÁSI RENDSZER 
(http://www.vtsz.hu/vtsz-turapontozas/) 

 
I. Gyalogtúrázás: 
 

1. Gyalogtúrán 1 km = 1,5 pont. 
2. Szintemelkedés 100 m = 2 pont. 
 Gyalogtúra alapértéke: az 1 + 2 pontok összessége. 
 

3. Téli havas, jeges napokon alapérték szorozva 1,1-el. 
 

4. Többnapos túra esetén, éjszakánként (szállás házban): 
– csillagtúrán összérték + 1 pont; 
– vándortúrán összérték + 2 pont. 

 

5. Többnapos túra, sátrazással, éjszakánként: 
– állótáborban – összérték + 5 pont; 
– vándortáborban – összérték + l0 pont; 
– vándortáborban autóval – összérték + 2 pont. 

 

6. Hivatalosan meghirdetett teljesítménytúrák: 
– alapérték szorozva 1,2-el 20-25 km között; 
– alapérték szorozva 1,3-al 25,1-40 km között; 
– alapérték szorozva 1,4-el 40,1-72 km között; 
– alapértek szorozva 1,6-al 72,1-120 km között; 
– alapérték szorozva 1,8-al 120 km felett. 

 

Havas jeges útviszonyok között: 
– 20-30 km között alapérték szorozva 1,4; 

http://www.vtsz.hu/vtsz-turapontozas/
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– 30,1-45 km között alapérték szorozva 1,6-el; 
– 45-felett alapérték szorozva 1,7-ell. 

 

7. Tájékozódási túraverseny légvonal km szorozva 3 pont: 
+ 100 m szintemelkedés = 2 pont. 

8. Éjszakai túra, verseny, teljesítménytúra: a kategória 
összértéke + éjszakánként 10 pont. 

II. Magashegyi túrázás 
 

1500 méter feletti magasság elérése esetén, számítandó 
pont értékek: 
 

Nehézségi fokozatok: 
Kalauzidő* [óra]     Szintkülönbség [100 m] 
Normál időjárás     Különleges időjárás     fel     le 
2.1. Magashegyi völgytúra (menedékházhoz, vízeséshez, 
tengerszemhez)     6     7     2     0 
2.2. Gyephavas túra (hágó, gerinc, csúcs)     8     10     2     1 
2.3. Sziklatúra (fal kiépített biztosítással, gerinc, 
csúcs)     8     12     4     2 
2.4. Biztosított mászóút, gleccser     14     18     5     3 
 

*Amennyiben nem áll rendelkezésre hitelt érdemlő doku-
mentáció a kalauzidőről, akkor a túra alatt eltelt idővel kell 
számolni — levonva belőle a pihenőidőket. 
 

**Különleges időjárásról akkor beszélünk, ha a haladást 
erősen hátráltató az időjárás. Például mély hó, viharos szél, 
erős csapadékhullás, nagy hideg/ meleg stb. 
 

III. Túrakerékpározás: 
 

– Túrakerékpározás műúton – 1 km 0,5 pont (szintemel-
kedés 100 m – 2 pont) 
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– Túrakerékpározás terepen – 1 km 1 pont (szintemel-
kedés 100 m – 2 pont) 

 

IV. Vízi túrázás: 
 

1 km evezés pontértéke:     VI.-VIII. hó     IV.-V. és IX.-X. 
hó     XI.-III. hó; 

állóvízben:     1,5     1,6     2,3; 
folyóvízen le:     1     1,2     1,5; 
folyóvízen fel:     2     2,4     3. 

V. Túrasíelés: 
 

Mindenfajta síelés: lesiklás, túra, futás, 1 óra: 7 pont. 
 

VI. Barlangi túrázás: 
 

Mászást különösebben nem igénylő járatok esetében: 
1 óra – 7 pont. 

Biztosítást igénylő valamint vizes ( Pl. Béke bg. ) járatok 
esetén: 

1 óra – 14 pont. 
Kiépített barlang látogatása nem minősül barlangi túrának! 
 

Az I-től VI-ig kategóriákban a különösen nehéz terepen ill. 
időjárási viszonyok között a túravezető igazolása alapján 
plusz pontszám számolható el: óránként +5 p. 
 

Többnapos túrák esetén a I. pontban felsorolt plusz pont-
számok a II.-től VI. pontok alatti túrákon is alkalmazhatók. 
 

VII. Egyéb túrák: 
 

Városnézés, múzeumlátogatás, arborétum látogatás, kiépí-
tett barlanglátogatás: 1 óra – 2 pont. 
Munkatúra, ide sorolandó: technikai túra (útvonal karban-
tartás, jelzésfestés), tájékozódási verseny- teljesítmény túra 
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rendezői, saját kulcsos ház fenntartási munkák stb.: 1 óra –
 3 pont. 
 

VIII. Túravezetés: 
 

Túranaptárban meghirdetett túrákon, a résztvevők létszámá-
tól függetlenül naponta: + 5 pont. 
 

Túranaptárban nem szereplő túrán, minimum 4 fő szakosz-
tályi tag részvétele esetén naponta: + 3 pont. 

 

IX. Egyebek: 
 

A teljesítmény túráknál csak a rendezők által meghatározott 
túratáv és szintemelkedés vehető figyelembe és számolható 
el (versenynaptár túrakiírás, igazolófüzet). A teljesítmény-
túrán a túra távja a rajtól a célig tart! (Nem minősül a telje-
sítménytúra részének a túra rajthelyének megközelítése és a 
cél elhagyása.) 
 

Két teljesítménytúra teljesítése egy túraként nem vonható 
össze (vagy egy túratáv többszöri teljesítése). 
 

A Lokomotív 424 teljesítménytúrán a 24 km-es táv szorzó-
jaként 1,3 szorzó alkalmazható. 
 

Nem természetjáró jellegű rendezvényen elért teljesítmény 
túrajelentésen nem számolható el! (Futóverseny. versenyke-
rékpározás, duatlon, triatlon verseny stb.) 
 

Minősítés: tárgyévre vonatkozik 
 

1000-1999 pontig bronzjelvényes vasutas természetjáró. 
 

2000-2999 pontig ezüstjelvényes vasutas természetjáró. 
 

3000 pont felett aranyjelvényes vasutas természetjáró. 
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A teljesítményigazolást a túravezető által aláírt (vagy bé-
lyegezéssel igazolt) túrajelentés alapján lehet elfogadni. 
Azon személy minősítése fogatható el, aki tárgyévre érvé-
nyes VTSZ tagsági igazolvánnyal rendelkezik. 

 

Jelen pontozási rendszert a 2005. évtől kell alkalmazni. A 
minősítés nem kötelező. A minősítés egyéni, minden VTSZ 
tag minősítheti a teljesítményét, amennyiben azt a rendsze-
resített túranaplóval igazolja. A túranaplókat (lehet csopor-
tos is), a tárgyévet követő január 28.-ig kell a VTSZ címére 
eljuttatni. A túranaplók felülvizsgálatához és a minősítések 
elbírálásához a túrajelentéseket csatolni kell, melyeket a 
felülvizsgálat után a szakosztályoknak visszaadunk. 
 
Balatonfenyves, 2004. november. 13. 
 
A VTSZ vezetősége 
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