
Hajdú-Bihar megyei – Debrecen Városi 

Természetjátó Szövetség 

www.hajdutura.hu 

Személyes ügyintézés szerdai napokon 16:00-17:30 

Debrecen, Kossuth u.1. 

 

Egyesületünk 2019. októberi túráján a Zemplén káprázatos őszi színeit csodáljuk, és túránk 

során megismerjük egy kiváló természetjáró-tanár áldásos tevékenységét. Tisztelgünk Bődi 

Gábor emléke előtt, aki felfedezte, és saját erőből építgette ezeket a turistautakat, 

pihenőket. 

 

Túra ideje, indulás:  2019. október 19. szombat, 6:00 órakor a Petőfi térről. 

Túra útvonala: Óhuta → Nagy-Gömböc-kő, Pihegő-pihenő, Ne add fel-pihenő, Rejtek-rét, 
Katinka pihenő, Kínok vége pihenő, Babuka-tó, Emőke pihenő és Trianoni emlékhely, 
Mellvéd sétány, Szelekfej-szurdok, Szelekfej-rét, Árvafenyő-pihenő, Bérci-pihenő, Vacogó 
tisztás, Kocka-kő, Nagy-Kő-rét, Denevér ösvény, Mély-patak, Huta-völgyi patak, Pálos 
kolostor romja és pihenőhely, Könnycsepp-tó, Pálos forrás, Barát pihenő és kilátóhely,  
Cser-kő (405), Kis-Királyos (425), Király-kúti patak → Óhuta táv: 12 km, ↑ 640 m 

Rendkívüli, váratlan időjárási körülmények esetén, a résztvevők többségének döntése 

szerint, van egy ”B” terv, a túra rövidebb változata: Óhuta → Nagy-Gömböc-kő, Pihegő-pihenő, 
Ne add fel-pihenő, Rejtek-rét, Katinka pihenő, Kínok vége pihenő, Babuka-tó, Emőke pihenő 
és Trianoni emlékhely, Mellvéd sétány, Róka-pihenő és kilátóhely, Vacogó tisztás, Kocka-kő, 
Nagy-Kő-rét, Denevér ösvény, Mély-patak, Huta-völgyi patak, Pálos kolostor romja és 
pihenőhely, Pálos forrás → Óhuta táv: 6 km, ↑230 m 

Viszont bármelyik túrát választjuk, kizárólag egy csoport indul! 

Együtt kell haladnunk, mert a túra végén, a Huta-völgyi pihenőnél szalonnasütésre 
lesz lehetőség.  

Túra díja: 3.500.-Ft, melyet szerdai napokon a Kossuth u. 1. sz. alatt 16:00-17:30 között 

lehet befizetni. A jelentkezés a befizetéssel együtt érvényes. 

Szükséges: Egynapi élelem, innivaló. Az időjárásnak megfelelő öltözék, kényelmes lábbeli, 

esőkabát. Túrabot, egyéni szükségletek szerinti eszközök (gyógyszer, fényképezőgép, stb.)  

A sütéshez szükséges szalonna, vagy bármi (kolbász, virsli, stb.), nyárs, innivaló. 

A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt! 

Az autóbusz Nyíregyháza felé megy, aki ezen az útvonalon nem a starthelyről szeretne 

csatlakozni, kérem, jelezze előre! 

Szép túraidőt kíván a szervező: Lévai Gyöngyi (tel.06/30-655-66-61) és a túravezetők:  

Páll Elek és Bakó Gyula. 


