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TÚRAKIÍRÁS  
 
 

A Zemplénbe megyünk egy 4 napos, középes nehézségi fokú gyalogtúrára, amelyre leginkább edzett 
természetjárókat várunk! Pálházára szerveztünk szállást, ahonnan számtalan látványosság könnyen elérhető. 
Erdei vonatozunk, tóban csobbanunk, Magyarország legidősebb felszíni kőzetéhez, valamint Telkibánya 
érdekességeihez látogatunk. 
 
Időpont: 2015. augusztus 20-23. (csütörtök-vasárnap) 
 
Találkozás, utazás: telekocsi rendszerben, indulási találkozó 2015. augusztus 20. csütörtök reggel. Szállás Pálházán lesz, 
egy 3 szobás házban. Egyszerű, kulturált. Konyha, sparhert, hűtő, zuhanyozó van a házban. Visszautazás a negyedik 
napon este, várhatóan 21:00 előtt érkezés Budapestre.  
 
Tervezett túrák: 
 1. nap két rövid túra: Megyerhegyi Tengerszem (Malomkő tanösvény; 5,8 km; szint: 182 m) és Vilyvitány 

(Ősrög tanösvény; 14 km, 521 m szintkülönbség) 
 2. nap Füzér - Füzéri vár - Nagy-Milic - Izra-tó – Füzér, 19 km, 776 m  

3. nap Rostalló - Pengő-kő -Nagy Péter mennykő - Mlaka-rét – Rostalló 17 km, 751 m 
4. nap rövid túra Telkibányán és környékén (tervezve a megelőző napokhoz képest) 

 
Túravezető: Kámán Ferenc 

 
Várható költségek: 
Függenek a résztvevők számától. Utazás (~600 km autó, plusz kisvasút díja) kb. 6-10.000 Ft, szállás max. 12.000 Ft. A 
részvételi költségeket mindenki maga viseli, annak felmerülésekor. 
 
Szükséges:  
Réteges, vízálló ruházat (kabát, nadrág, bakancs).  
 
Ajánlott: kulacs (v. flakon, 1-2 l ivóvíznek), kullancsriasztó, bakancshoz kamásli, váltás ruha, megfelelő mennyiségű 
táplálék, illetve a 4 napi étkezéshez szükséges (alap)anyagok.  
Hasznos: hátizsák, Zemplén(-Észak) turistatérképe, megfelelő világító-eszköz, fényvisszaverő mellény, saját ágynemű.  
A(z utazási, belépési) kedvezményeket igénybe vételéhez szükséges, a kedvezményre jogosító okmányt célszerű hozni. 
 
A résztvevők száma limitált!  
A helyeket a jelentkezések érkezési sorrendjében töltjük be, a létszámlimit elérése után a túrán abban az esetben lehet 
részt venni, ha valamelyik korábbi jelentkező lemondja a részvételét. 
 
Jelentkezés: telefonon, vagy e-mailben a túraszervezőnél.  
A jelentkezőktől szükséges adatok: név, születés éve, telefonszám, e-mail cím; továbbá rövid nyilatkozat a túrakiírás 
szerinti felszerelés és költségek vállalásáról. 
 
Túraszervező: Berecz Tibor (+36-30/48-88-351; berbor2012@gmail.com) 
 
 
Jelezze, aki autóval tud jönni, és azt is, ha utasokat szállítana!  
Köszönjük! 
 
 

Kámán Ferenc, Berecz Tibor 


