Hajdú-Bihar megyei – Debrecen Városi
Természetjáró Szövetség
www.hajdutura.hu
Személyes ügyintézés keddi napokon 16:00-17:30
Debrecen, Arany J. u.2.fsz.2.

TÚRAKIÍRÁS
Kedves Túratársak!
Hosszú kényszerszünet utáni első túránk a Mátra és a Cserhát vidékére vezet. Buszunkkal
Mátraverebélyig utazunk, onnan gyalog folytatjuk utunkat Szentkútig (5-6 km). Szentkút
Nemzeti Kegyhely, Magyarország légrégebbi zarándokhelye. Több, mint 800 éve zarándokolnak emberek erre a csodatévő helyre, gyógyulást és megnyugvást keresve. A cserháti
dombok ölelésében lenyűgöző látvány a Nagyboldogasszony Bazilika. De nem csak a
szemnek, hanem a léleknek is töltekezés. A békés táj észrevétlenül hozzásegít az Istennel,
embertársainkkal, és önmagunkkal való harmónia megteremtéséhez. A környező hegyoldalban kálvária és remetebarlangok találhatók. Több forrás is fakad itt, legnevezetesebb a
Szent László forrás, mely a király legendáját őrzi. A moldvai kunokkal vívott csatában egy
mély szakadékot kellett átugratni, és lovának patája nyomában fakadt. Mindegyik forrás vize
iható! Aki szeretne otthonra is hozni a vízből, készüljön edénnyel. 13:00 órakor indulunk
tovább, és rövid időre megállunk a közelben, Tar mellett található buddhista Béke sztúpánál
– Kőrösi Csoma Sándor emlékhely. 14:00 órakor indulunk tovább és útba ejtjük a Zagyva
folyó völgyében található Apci Tengerszemet. Attól függően, meddig tudjuk a busszal
megközelíteni, kb. 4 km sétára lehet számítani oda-vissza. 16:00 órakor indulunk vissza
Debrecenbe. Érkezés kb. 20:00 órakor.
Ideje:

2021. május 29. szombat

Indulás:

Aznap 6:00 órakor a Petőfi téren, a szobor és park oldalában.

Útvonal:

Debrecen – Mátraverebély – Tar – Apc – Debrecen.

Túra díja:

Tagoknak 5.000.-Ft, 14 éven aluli gyerekeknek 5.300.-Ft, nem tagoknak
5.500.-Ft

Táv:

10 km.

Szintemelkedés: jelentéktelen.
Szükséges:

Időjárásnak megfelelő öltözék, kényelmes lábbeli. Egynapi élelem, innivaló.
Egyéni szükségletek szerint: túrabot, egyebek.

A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk! Kellemes túraidőt kíván a szervező: Lévai Gyöngyi
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Kedves Túratársak!
Egyesületünk nevében ezúton is szeretném megköszönni azoknak, akik idén is megújították a
tagságukat. A matricák megérkeztek, aki még nem vette át, keddi napokon a Harmóniaházban átveheti.
Szintén nagyon köszönjük az egyesületünk részére utalt adók 1%-át.
Mivel hosszú idő óta nem tudtunk találkozni, az egyesületi pólók értékesítése is elakadt. Aki
szeretne, kérem jelezze. 3 db XL-es és 9 db L-es méretű van még. Unisex, ezért a méretek a
szokásosnál kissé nagyobbak. Önköltséges ár: 2.200.-Ft.
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