
Télűzés a Bükk-hegységben 
 

Idei második túránk a Bükk-hegység központi részébe vezet. Autóbuszunk a Hereg-réti parkolóban 
vet ki magából, ahonnan megkezdjük a kapaszkodást a Bükk-fennsík irányába. A fennsík peremét 
elérve érintjük a gyönyörű panorámát nyújtó Tar-kő és Három-kő csúcsokat, majd enyhén lejtő 
úton leereszkedünk Répáshuta településre. Buszra szállás előtt betérünk a Vadász vendéglőbe, 
ahol gondoskodunk a sör-kar-garat tengely egyensúlyba hozásáról és elmerülhetünk a 
vendéglátóipari egység gasztronómiai csodáiban (hutai gazdaleves, vadászos spéci, boksamester 
kedvence). 
 
A túra szervezője: Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidősport Club 
 
A túrát megtervezte és vezeti: Lovas Zoltán 
 
Indulás: a Polgármesteri Hivatal parkolójából autóbusszal 2020. február 22-én (szombat) 6.30 
órakor 
 
Hazaérkezés: Kb.:21.00 óra körül 
 
Útvonal autóbusszal: Kecskemét – Hatvan– Eger – Felsőtárkány - Répáshuta 
 
Túra útvonal: Hereg-rét -  - Hereg-vágás -  - Toldi-bikk -  - Toldi-kapu -  - Tar-kő -  - 

 - Három-kő -  - György-tető -  - János-rét -  - Répáshuta 
 
Kb.: 13 km hosszú, az útvonal első harmadában néhol erősen emelkedő, majd szintben haladó az 
utolsó néhány kilométeren lejtő (603 m fel, 687 m le), közepesnek titulálható túra. Az idei tél 
időjárási viszonyai miatt a tavalyi hó kihűlt helyére számítani lehet. Kirívóan rossz időjárási 
viszonyok esetén (melegfront, hidegfront, hószállingózás, verőfény) az útvonalat megpróbáljuk 
lerövidíteni vagy a józan életösztön teljes feladása mellett folytatjuk utunkat. 
 
Ajánlott felszerelés: kis hátizsák sok elemózsiával, itallal (forralt bor és társai). A tél sikeres 
elűzéséhez kiszebábú, busómaszk, a farsangi hangulat felidézéséhez pedig szalagos pampuska, 
lekváros csöröge és tüzes krampampuli hozatala ajánlott. Túra közben vásárlásra csak a 
mobilkészülékekről online módon nyílik lehetőség. Erős, lehetőleg magas szárú vízhatlan túracipő, 
kamásli, réteges öltözködés, havas/esőkabát. Kérjük, hogy az utazáshoz mindenki hozzon 
magával váltócipőt! 
 
Jelentkezés: A szabad férőhelyek erejéig, legkésőbb 2020. február 20-ig a részvételi díj 
befizetésével egyidejűleg Bognár Valériánál és Lovas Zoltánnál a félemelet 13. számú helyiségben 
(telefonszám: 512-269). 

 

 
Részvételi díj: egyesületi tagoknak 3.500 Ft/fő, más személyeknek 4.500 Ft/fő, amely összeg az 
utazás és a túraszervezés költségeit tartalmazza. Nem foglaltatnak benne a Vadász vendéglőben 
történő duhajkodás és a télűzéshez kapcsolódó felelőtlen tevékenység folytatásából fakadó 
költségek. 
 

 


