
Gömör és Nógrád határán Ajnácskőtől - Somoskőig 

 

Februári túránk a Karancs-Medves hegység szlovák területen lévő folytatásába a kevéssé ismert Cseres-

hegységbe vezet. Ajnácskő (Hajnačka) község várától folyamatosan emelkedve jutunk el a Pogányvár 

vulkanikus táblahegy kőtengereihez, bazaltbarlangjaihoz (www.nogradgeopark.eu). A fennsíkról tovább 

haladva érjük el az Abroncsosi Üdülőközpontot (Rekreačné stredisko Obručna), ahonnan egy megérdemelt 

ejtőzést követően folytatjuk utunkat túránk következő látnivalója, a Somoskői vár felé. A várból lejövet – az 

országhatárt átlépve - érkezünk meg Somoskőújfaluba, ahol buszra szállunk és némi töltekezés céljából 

ismét átrándulunk a határ túloldalára a Maly Mlyn (Kis Malom) elnevezésű restauraciába (www.resaturacia-

maly-mlyn.sk). 

 

A túra szervezője: Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidősport Club 

 

A túrát megtervezte és vezeti: Lovas Zoltán 

 

Indulás: a Polgármesteri Hivatal parkolójából autóbusszal május 14-én (szombat) 6.30 órakor 

 

Hazaérkezés: Kb.:21.00 óra körül 

 

Útvonal autóbusszal: Kecskemét – M5 – M3 autópálya – Hatvan - Salgótarján – Fülek - Ajnácskő 

 

Túra útvonal: Ajnácskő –  - Tilic-tető –  -  - Pogány-vár –-  - Obrucna Üdülőközpont –  -  - 

Somoskői vár - Somoskőújfalu 

 

Kb.: 16 km hosszú, enyhe emelkedőkkel és lejtőkkel tarkított kb.: 6 óra időtartamú már-már könnyű túra. 

 

Ajánlott felszerelés: kis hátizsák sok elemózsiával, itallal. Túra közben vásárlási lehetőség nincs. Erős, 

lehetőleg magas szárú vízhatlan túracipő, kamásli, réteges öltözködés, esőkabát. Az ajnácskői hostinec és a 

Kis Malom szolgáltatásainak (Zlaty bažant; Tatransky čaj; Bravčove panenka na cesnaku, dusena kapusta, 

knedle) igénybevétele céljából néhány Eurós bankó zsebre tétele ajánlott. 

 

Kérjük, hogy az utazáshoz mindenki hozzon magával váltócipőt! 

 

Jelentkezés: A szabad férőhelyek erejéig, legkésőbb 2022. május 10-ig a részvételi díj átutalással történő 

kiegyenlítésével egyidejűleg Bognár Valériánál és Lovas Zoltánnál (telefonszám: 76/512-269). A 

számlaszám: UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT 10918001-00000072-09750008. 

 

Részvételi díj: egyesületi tagoknak és hivatali dolgozóknak 4.000 Ft/fő, más személyeknek 5.000 Ft/fő, 

amely összeg az utazás és a túraszervezés költségeit tartalmazza a hostinec és restaurácia egységekben 

fogyasztásra kerülő ételek és italok árának kivételével. 

 

Egyebek: A túra minden időjárási körülmények között megrendezésre kerül. A túrához érvényes személyi 

igazolvány vagy útlevél szükséges! 

 

A túrát minimum 35 jelentkező (a részvételi díjat befizető turista) esetén indítjuk! 

 

Túrán mindenki saját felelősségére vesz részt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nogradgeopark.eu/
http://www.bablevescsarada.hu/

