
T Ú R A K I Í R Á S

A Zoltai Lajos Emléktúra V. sz. útvonalának bejárásához

A túra célja: A Debrecen környékén található történelmi és kulturális emlékhelyek felkeresése, azok
megismerése, gyalogtúrázás, a szabadidő tartalmas eltöltése a természetben, a jó levegőn egészségünk
megőrzéséért.
Rendezők: Hajdú-Bihar megyei Debrecen Városi Természetjáró Szövetség, Nyírerdő Nyírségi
Erdészeti Zrt. Gúti Erdészete, Déri Múzeum
Időpont: 2017. november 11. szombat.

TÚRATERV

Találkozás: Fenti napon 6.45-kor a Debrecen Nagyállomás indulási oldalán.
Indulás: Fenti napon 7.05-kor személyvonattal Nyíradony állomásig.
Érkezés: 7.52-kor.
Gyalogtúra: A vasútállomás keleti irányú keresztező műútig - azon kb. 500m-re déli irányú földúton -
keleti, majd ismét déli irányban haladva, keresztezve a műutat a Belső Gúthi templomromig. Innen
utunkat szép erdei úton folytatjuk az erdészeti központig, ahol a Hubertus fa található. Továbbhaladva
a Tamási úton érintjük a Tamási erdészlakot. Innen északi irányba menve a Százholdas dombon
átkelve elérjük a Szatmári utat. Az erdészet határán áthaladva Aradványpuszta vasútállomásig
megyünk, ahonnan hazaindulunk.
Távolság: 20 km, tiszta menetidő: 5 óra, teljes menetidő: 6 óra.
Rövid előadásokat hallgatunk a belső Gúthi templomromnál, ill. az erdészet központjában.
Hazautazás: Aradványpuszta vasútállomástól 14.09-kor induló személyvonattal.
Érkezés: Debrecen Nagyállomásra 14.45-kor.

Tudnivalók: -A túra szerepel a Hajdú-Bihar megyei-Debrecen Városi Természetjáró Szövetség éves
tervében.
- A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt.
- A Szövetség a túrához túravezetőt biztosít.
- Ajánlott felszerelés: őszi időjárásnak megfelelő réteges túraöltözet, bakancs, vagy csizma.
  Eső elleni védőfelszerelés ajánlott!
- A túra távolsága miatt az időtartam betartása feltétlenül szükséges. Később, 16:09-kor is indul vonat
Debrecenbe.
- A résztvevők túrajelentéseit a Szövetség megbízottja emlékbélyegzi, és minden résztvevő emlék-
szelvényt kap.
- Aki a túrát nem járja végig, a belső Gúthi templomromtól visszamehet Nyíradony vasútállomásra
túravezető nélkül. (6 km) Debrecen felé indul vonat 12.01-kor és 14.01-kor, valamint távolsági busz-
járat is megy Debrecenbe.
- Élelmiszert, és innivalót mindenki hozzon magával.
. A túra útvonala részben megtalálható a Debrecen környéke turista térképen.

Jó egészséget, szép időt, és kellemes élményeket kívánunk minden résztvevőnek!

Debrecen, 2017.10.01.
A Rendezők


