
 
Őszölés a Zempléni hegyekben 

 
Októberi három és félnapos túránk célja a csodás természeti kincseket és történelmi emlékeket rejtő, 

titokzatos Zempléni-hegységbe vezet. A túrák mellett lehetőség lesz meglátogatni Füzér középkori 
várát, kipróbálni a sátoraljaújhelyi kalandpark lélegzetállító attrakcióit és megízlelni Tokaj 

folyékony aranyát.  

 
A túra szervezője: Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidősport Club 

 
A túrát megtervezte és vezeti: Lovas Zoltán 

 

Indulás: a Polgármesteri Hivatal parkolójából autóbusszal október 21-én (csütörtök) 17.00 

órakor 
 
Hazaérkezés: október 24-én (vasárnap) Kb.: 21.00 órakor 

 

Útvonal autóbusszal: Kecskemét – Miskolc – Sátoraljaújhely – Füzérradvány - Vilyipuszta 
 

Program:  
 

Október 21. (csütörtök) 

A 17.00 órai indulást követően élénk társasági életet folytatunk járművünkön és a terv szerint 21.00 
óra környékén megérkezünk Vilyipusztára és elfoglaljuk szállásunkat a Vadászház Panzióban.  

 

Október 22. (péntek) 

Reggeli után autóbuszunkkal túránk kiinduló pontjára a 20 km-re található Kőkapura utazunk. 

Bakancsaink koptatását a Kemence-patak mentén futó Pálházi Erdei Vasút mentén kezdjük, majd 
ezt elhagyva a Rostalló-völgyben haladunk tovább. Zemplén legelhagyatottabb vidékén járva 

fokozatosan haladunk felfelé és kis kitérővel elérjük a régi vulkáni tevékenység alkotta Pengő-kő 
csúcsát. Utunkat folytatva hamarosan újabb kitérőt teszünk a 709 méter magas Nagy-Péter-

mennykő felé, amely túránk legmagasabb pontja. A csúcsról páratlan kilátás nyílik a hegység északi 

részére, szombati túránk céljaira, a Nagy-Milicre és Füzér várára. Pihenőnket követően 
leereszkedünk a Malka-rétre és célba vesszük az 564 méterre nőtt Sólyom-bérc tetejét. A túra utolsó 

részében az Ördög-patak völgyében haladva érkezünk vissza Kőkapura, ahonnan autóbuszra szállva 
vacsorázóhelyünkre száguldunk. Táv 19 km, szintkülönbség fel és le egyaránt 610 m. 

 

  
 

Október 23. (szombat) 

Második túranapunkon a reggelit követően Füzérre buszozunk, ahonnan az Országos Kék Túra 
útvonalán nekivágunk a Nagy-Milicre vezető kaptatónak. Hamarosan elérjük a 880 méteres Kis-

Milicen található Károlyi kilátót, ahonnan áttekinthetjük az előző napi túrán felkeresett vidéket. A 

bámészkodást befejezve folytatjuk utunk a Nagy-Milic csúcsára és mivel itt kilátás nincs, rövid 
szusszanást követően megkezdjük a leereszkedést Pusztafalu településre. Innen már csak pár 

kilométer túránk kezdőpontja Füzér. Amennyiben időnk engedi a napi túraprogram befejezéseként 
egy betyáros hajrával bevesszük Füzér Várát (belépőjegy 3000 Ft/felnőtt, 2500 Ft/nyugdíjas). 



A napra a koronát az együttesen elkészített gourmet vacsora fogja feltenni Táv: 16 km, 
szintkülönbség fel 779 m, szintkülönbség le 927 m. 

 

  
 

Október 24. (vasárnap) 
A szállás elhagyását követően Tarcalra utazunk, ahonnan meghódítjuk az Észak-magyarországi-

középhegység utolsó tagját, a szőlőkkel borított 512 méter magas Hajatlan-hegyet. A túra végén 

Tokajba érkezünk, ahol bekukkanthatunk valamelyik jóféle bort rejtő pincébe. (Rossz idő esetén 
mindezt a Mádon található Takács Pincészetben tesszük meg, melynek részletei egyeztetés alatt 

állnak.) Jó dolgunk végeztével buszra szállunk és Kecskemétre hajtatunk. Táv: 8 km, 
szintkülönbség fel 422 m, szintkülönbség le 422 m. 

 

 

      
 

Tudnivalók: 
A napi túrák útvonala és távja az időjárás figyelembevételével eltérhet a fentiektől. Az útvonalak 
átlagos nehézségűek, hétköznapi erőnléttel teljesíthetőek. Az útvonal egyes helyeken meredek, esős 

időben csúszós lehet, túrabot használata ajánlott. A program szerinti túrák mellett könnyebb séták is 
tehetők, illetve lehetőség van a szállásunknál maradva élvezni a friss levegőt. 

 

Ajánlott felszerelés: nagyon fontos a kényelmes, "bejáratott", erős, lehetőleg magas szárú vízhatlan 
túracipő, kis hátizsák, fejlámpa, esőkabát és a meleg ruha. 

 
Szállás: A Füzérradvány mellett található Vilyipuszta Vadászház fürdőszobás két-, három- és 

négyágyas szobáiban. A házban a teljesen felszerelt konyha és az étkező teljes komfortot és 

kényelmet biztosít. A kertibútorokkal ellátott terasz, a bográcsozó, a grill és a kemence a szabadban 
való főzés lehetőségét kínálja (mellyel élni is fogunk). 

 



    
 

Ellátás: A részvételi díj étkezést nem tartalmaz. A reggelikről és a túrák során fogyasztott ebédről 
mindenki maga gondoskodik. Ebédre célszerű szendvicsekkel készülni, mert a túrák útvonalán 

vásárlásra nem lesz lehetőség. A pénteki vacsorát a napi túra után útba ejtett vendéglőben 
fogyasztjuk el (esetleg a szállásra rendeljük). Szombat este hazai alapanyagokból grillpartit vagy 

bográcsos főzést rendezünk, melyhez az alapanyagokat a KOD SC, az autentikus hátteret a zempléni táj 

biztosítja.  
 
Jelentkezés: A túrán a rendelkezésre álló szállás kapacitás miatt maximum 22 fő részvétele 

lehetséges. Jelentkezés a szabad férőhelyek erejéig, legkésőbb 2021. október 10-ig, kizárólag az 

utazási költség befizetésének igazolásával egyidejűleg Bognár Valériánál (bognar.valeria@kecskemet.hu) 

vagy Lovas Zoltánnál (lovas.zoltan@kecskemet.hu). 

 

Részvételi díj: A szállás és az üdülőhelyi díj összesen 21.000 Ft/fő, melyet a túra helyszínén 

kérünk befizetni. Utazási költség egyesületi tagoknak 18.000 Ft/fő, más túratársaknak 22.000 Ft/fő. 
Az utazási költség kizárólag átutalással fizethető a KÖD SC Unicredit Banknál vezetett 10918001-

00000072-09750008 számú számlájára.  
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