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Kedves Túratársak!

Pusztából kimagasodó hegy, melynek tetején a boszorkányok gyülekeztek a legenda
szerint. Büszke bérceken sasok járta ódon falak, amelyről vigyázó szemek tekintettek
le e tájra. Köves domboldalakon felfutó aranyló szőlősorok, amerre a szem ellát.
Borzongatón hűs pincék, hol a híres nektár alussza nemes álmát, amíg a vidáman
csendülő poharakba nem kerül. Végtelen rengetegek, ahol a vadak járta ösvényekre
zöld boltozatként borulnak az évszázados fák lombjai.
Vedd kezedbe a túrabotod és a Hegyaljai Borangolás teljesítménytúrán fedezd fel mit
rejt a Zempléni-hegység déli, túrázók által ritkábban látogatott világhírű borvidéke!
A túrák gyalogos teljesítménytúrák, amelyeket szintidőn belül és meghatározott
útvonalon kötelező teljesíteni. A túrák teljesítését akkor ismerjük el, ha a résztvevő
szabályosan benevezett, minden ellenőrzőponton igazoltan járt és teljesítette a
szintidőt. Ha a résztvevők közül valaki úgy határoz, hogy a túrát megszakítja, kérjük amennyiben ez lehetséges – feltétlenül jelentse be a legközelebbi ellenőrzőponton.
Akadályoztatása esetén - a név és a rajtszám egyidejű közlésével – társaival üzenje
meg. Felhívjuk a figyelmet, hogy a megadott útvonalakat a teljesítéshez be kell tartani,
a túrák útvonalán mozgó ellenőrzőpont lehet az út teljes hosszában. A túrán
résztvevőknek folyamatos frissítést biztosítunk.
A túrák útvonala tájvédelmi, illetőleg természetvédelmi körzeteken, területeken
halad, ezért a résztvevők kötelesek óvni az élő és élettelen természeti értékeket. A
teljesítménytúrák során tilos bármilyen élő vagy holt védett növényi és állati szervezet
gyűjtése! A rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz részt, a túrán résztvevők
semmilyen jogcímen kártérítést nem igényelhetnek a szervezőktől. Megkérünk
mindenkit, hogy a műutakon való átkelést fokozott figyelemmel tegyék meg!
Köszönjük a túra támogatóinak, Bekecs Község Önkormányzatának, Erdőbénye
Önkormányzatának, Grand Tokaj Zrt.-nek, Keményffy Vendégháznak, Révisz Kft.-nek,
az Illés Pincének, a Gerendás Sörözőnek és az ondi Balogh Kocsmának a támogatását.

Szervezők telefonszámai:

Bodnár László: +3630 235 3779

Hankóczki Zoltán: +3630 225 1747

A szalagozást követve óvatosan átkelünk a Honvéd utcán, majd balra a Templom közbe fordulva az Igazság
utcánál jobbra fordulunk. Az Igazság utcából balra fordulva elindulunk a Bekecs feletti magaslatra, a NagyHegyre (205). Ezen a szakaszon csak a szalagozást szükséges követnünk. A magaslatról levezető utat követve
a 3711 számú műúton áthaladunk és először jobbra, majd kb. 100 méter megtételét követően balra fordulunk,
Legyesbénye irányába. A falun áthaladunk, majd egy szoborpark mentén elhagyjuk azt. A falu után kissé
kanyarogva elhaladunk a bal oldalunkon lévő Pipiske domb mellett. A domb után a szalagokat követve balra,
majd kb. 200 m megtétele után jobbra fordulunk. A balra lévő Kaptár majort elhagyjuk, majd egy ipszilon
elágazásnál jobbra kanyarodunk. Enyhe emelkedőn folytatjuk az utunkat Monok irányába. Monokra beérve, a
Bem József utcából jobbra, a Jókai Mór utcába befordulunk és megérkezünk az első ellenőrzőpontra, a
Keményffy vendégházba. A frissítést követően visszamegyünk a Bem József utcába és jobbra fordulva a
település központja felé indulunk. A Széchenyi István utcát elérve jobbra fordulunk és a Mária zarándokút
jelzésen elérjük a 2. ellenőrzőpontot, Kossuth Lajos szülőházát. A szúróbélyegző használatát követően, balra
(ha szemben állunk az EP.-vel) indulunk el a P turistajelzésen, amelyen haladva átmegyünk Golopra. Golopon
Jókai Mór utcából a szalagozást követve a régi Vay kastély bejáratánál jobbra fordulunk a Rákóczi Ferenc
utcába. Szalagozott úton a Somost (285) jobbról kerüljük meg, majd balra fordulva Tállyát irányozzuk meg. A
Szerencs patakon, a 39- es főúton és a vasúti síneken való átkelést követően a jobbra fordulunk a Kun utcába.
A szalagozást követve a vasútállomáshoz érünk, ahol balra fordulva a Gesztenyesor utcán a P jelzésen
haladunk. A szalagozást követve jobbra fordulunk a Vörösmarty utcába, majd az utca végén a Bem utcába
balra fordulunk és eljutunk a Szent György Nagyvértanú templom ellenőrzőponthoz. A frissítést követően
továbbra is a szalagozást követjük a Bem utcán, majd a szemben lévő Kossuth utcánál jobbra fordulunk a
Rákóczi utcába. A Rákóczi kúriánál balra fordulunk és a szalagozást követve eljutunk Európa mértani
közepéhez, ahol szúróbélyegzővel igazoljuk, hogy érintettük ezt a „nevezetes” ellenőrzőpontot is. Egy
hátraarcot követően a P útvonalon találjuk magunkat és bő 100 méter megtétele után balra egy lépcsőn a P
jelzésű útvonalat követjük. Tállyáról kiérve egy kellemesen emelkedő úton elérjük a település felett lévő
kőbányát. A kőbányát elhagyva a P jelzést követve beváltunk az erőbe, ahol egy meredekebb emelkedőn
elérjük a Z és a P turistaútvonal elágazását, ahol jobbra fordulunk. A P útvonalat követve elhagyjuk a bal
kézre eső P kör jelzést, majd a Hidegkúti vadászháznál a szalagozást követve balra fordulunk. A Hideg-völgy
erdőgazdálkodási útján sétálva - a szalagozást követve – a Hidegpataki erdészházat elhagyva, a 3705 számú
műútnál jobbra fordulva, megkezdjük utunkat az úttest szélén, a bal oldalon, járműforgalommal szemben az
Aranyos-völgyben. Kb. 1 km megtételét követően elérünk az Ádám-szakáll pihenőnél lévő ellenőrzőponthoz.
Az ellenőrzőponttól tovább indulva az Aranyos völgyön keresztül folytatjuk az utunkat, majd Baskó irányát
jelző közúti táblánál balra fordulunk. Utunk egy gyér forgalmú műúton vezet először Sima településre, majd
ezt követően a Baskó buszmegállójában lévő ellenőrzőpontra. A Fő utcán haladunk tovább, majd kb. 100 méter
megtételét követően balra fordulunk a Gulyás közbe. A szalagozást követve megkerüljük a falut, majd egy
állattartó telep előtt, autentikus vidéki „illatokkal” fűszerezett környezetben balra fordulva elindulunk a
Tekeres-völgyön keresztül Boldogkőváralja felé. Az úton fokozottan figyeljük a szalagokat, mert más
támpontunk (track-en kívül) nincs ezen a szakaszon. Boldogkőváraljára beérve, a Kossuth Lajos utcán jobbra
fordulva elindulunk a település központja felé. A Rákóczi utca - Kossuth Lajos utca elágazásnál balra
fordulunk és a K turista útvonalon haladunk tovább. A település végén lévő, második K rom jelzésnél jobbra
fordulunk Boldogkői vár felé. A várat jobbról kerülve jutunk a vár parkolójában lévő ellenőrzőpontra. A K rom
jelzést követve elérünk a vár bejáratához, ahol balra fordulunk és falépcsőkön keresztül a szalagozást
követve balról megkerüljük a várat. A várat elhagyva újra a K rom jelzésen haladunk tovább, ami levisz minket
Boldogkőváraljára. A temető mellett elhaladva letérünk a K romjelzésről és a szalagokat követve balra
kanyarodunk a József Attila utcába. Pár száz méter megtételét követően a Rákóczi utcához érünk, ahol balra
kanyarodva a K jelzésen megkezdjük az utunkat Arkára. A K útvonalon elhagyjuk Arkát és az Arka patakot
többször keresztezve, a Hármashegyi legelőt elhagyva beérünk Mogyoróskára. A K turistajelzést követve a fő
utcán elérjük a S és K turista jelzés elágazást, ahol jobbra fordulva folytatjuk utunkat a K jelzésen a Regéci
vár felé. A falut elhagyva utunk emelkedni kezd, ahol a K jelzést követve a jobb kézre eső P jelzésen
túlhaladunk és kb. 200 m után balra fordulunk a K rom jelzésen, ahol elérjük a Regéci vár ellenőrzőpontját.
Frissítés után a K romjelzésen visszamegyünk a K útvonalra, jobbra fordulunk majd a korábban már említett P
jelzésű útvonalra, balra letérünk. A P jelzésen pár métert megtéve, balra a P négyzet jelzéssel ellátott
útvonalra váltunk. A jelzést követve beérünk Óhutára, ahol a P négyzet jelzés után a szalagozást követve a

3716-os számú műúton beérünk Háromhutára. Háromhután egy elágazáshoz érünk ahol a szalagokat követve
balra fordulunk az Erdész utcába és a K (átlós sáv) tanösvény jelzést, szalagozást, majd S turista jelzést
követve beérünk a háromhutai buszmegállóba, a következő ellenőrzőpontra. A Petőfi úton továbbindulunk és a
szalagozást követve elérjük a Z jelzést, ahol jobbra fordulunk Komlóska irányába. Komlóskán a P és Z turista
jelzések elágazásánál egyenesen folytatjuk az utunkat tovább a P jelzésen. A ruszin tájházat elhagyva balra
egy szalagozott ösvényre váltunk, majd azon jobbra kanyarodva elérjük a K (átlós sáv) tanösvény jelzést, amin
balra kanyarodunk. A tanösvényen egyenesen haladunk, balról P romjelzéssel ellátott tanösvény, jobbról K
átlós tanösvény is elágazik, de nekünk egyenesen kell haladnunk, egészen addig, amíg enyhén jobbra
kanyarodva kis tisztáshoz jutunk. A tisztásról Pusztavár ellenőrzőponthoz (szúróbélyegző) jutunk.
Visszatérünk a tisztásra, ahol jobbra a szalagokat követve lesétálunk egy széles erdőgazdasági útra, ahol
jobbra fordulva eljutunk a műútra, majd balra fordulunk a P jelzésre, amin beérünk Erdőhorvátiba. Az Egres
utcában a szalagozáson jobbra kanyarodunk, majd megérkezünk a Stájsz Söröző ellenőrzőpontra. A Kassai
úton balra fordulunk és a szalagozást követve elindulunk Tolcsva irányába. A Kassai útról jobbra a Kossuth
utcába fordulunk, majd a Tolcsva patakon átkelve a szalagok mentén balra fordulunk és egy mezőgazdasági
úton folytatjuk utunkat Tolcsvára. A földúton beérünk az Ady Endre utcába, majd a Kossuth Lajos utcán jobbra
fordulunk. A Kossuth Lajos utcán végig sétálunk a település központján, majd a szalagok mentén jobbra
fordulunk a Petőfi Sándor utcába. A Petőfi Sándor utcából jobbra letérünk a 3717-es számú műútra és
szőlősorok között elindulunk Erdőbénye felé. Kb. 4 km megtételét követően balról becsatlakozik a P jelzésű
turistaútvonal, majd ezen folytatjuk utunkat. Erdőbényére beérve, P jelzést követve a temetőnél balra
fordulunk a Dózsa György utcába, majd jobbra fordulunk a Petőfi utcába. A Kossuth úton átkelve, a szalagozást
követve elérünk a Polgárőrök háza ellenőrzőpontra. A Furmint táv itt ér véget, gratulálunk a teljesítéshez!
A szalagozást követve visszaindulunk a P jelzésre, ismét átkelünk a Kossuth utcán majd a Petőfi utcán a P
jelzésen haladunk. Ahol a P jelzés balra kanyarodik Tolcsva felé, ott átváltunk egy régi P háromszög jelzésre
és a szalagokat követve felsétálunk a település felett emelkedő Mulató-hegyre (230). Innentől hosszabb távon
keresztül csak a szalagozásra hagyatkozhatunk, melyet követve elsétálunk a jobb kezünkre eső feszület
mellet és közben kigyönyörködhetjük magunkat Zemplén egyik kevésbé ismert természeti szépségében, az
Erdőbényei-tengerszemben, majd leereszkedünk a hegyről. Kanyargós földúton elérjük a Bényei-patak
gázlóját, majd ezen átkelve kisétálunk a Selymes tanyához. A 3705 számú műúton átkelve az út baloldalán pár
száz métert sétálunk, majd az Erdőfénye kastélyszálló irányába, balra indulunk. Pár kilométer megtételét
követően egy vízműnél balra a szalagokat követve beváltunk az erdőbe. Kellemes emelkedőt követően elérünk
egy elágazásig, ahol egyenesen a Muskotály távja vezet Mádra, itt mi balra fordulunk. A szalagokat követve
elhaladunk egy bal kézre eső pihenőhely mellett, majd kisebb emelkedőket követőn leereszkedünk a
szőlősorok közé. A Grand Tokaj Szegi pince felé balra kanyarodunk és kb. 1,5 km megtétele után megérkezünk
az ellenőrzőpontra. Közép-Kelet Európa legnagyobb méretű pincéjénél lévő ellenőrzőpontunk meglátogatása
után visszasétálunk 1,5 kilométert, majd balra fordulunk. A 37-es számú főúttal párhuzamosan jobbra
fordulunk, átkelünk a Hosszú-máji árkon és elérjük a P háromszög jelzést. A 37-es főút jobboldalán átkelünk
a Piske-árkon, majd a P háromszög jelzésen jobbra fordulunk Várhegy felé. A P háromszög elágazásánál
jobbra kanyarodunk és felkaptatunk a Várhegyre (300). A szúróbélyegző használatát követően visszasétálunk
a P háromszög elágazásához, ott jobbra fordulunk és a P háromszög jelzésen elindulunk. A 37-es főúton kellő
körültekintést követően átkelünk, majd Bodrogkisfaludra érve jobbra fordulunk Bodrogkeresztúr irányába.
Bodrogkeresztúr vasútállomásánál véget ér a P háromszög jelzés, majd pár száz méteren keresztül
egyenesen haladva balra fordulunk a Kisfaludy utca felé, ahol a vasúti átjárón átkelünk és a P kereszt
jelzésen indulunk tovább. A Kossuth utcában haladunk, majd jobbra a Vinotékánál, a Felső utcába felmegyünk.
Érdemes hátrapillantani a Bodrogra. A Szent Kereszt Felmagasztalása templom előtti sikátorban balra
fordulunk és visszaérünk a Kossuth utcába, majd jobbra fordulva, 3838-as számú műúton a tokaji Kopaszhegy irányába indulunk. A műútról a P kereszt jelzésen jobbra fordulunk, majd egy löszfalba vájt úton
elindulunk felfelé, amin szőlősorokhoz érünk. Tovább folytatva utunkat a jobbra lévő P négyzet jelzésű utat
elhagyva P jelzésű útvonalhoz érünk, amin balra fordulunk. Kb. 1 km megtételét követően a P háromszög
jelzésen balra fordulunk felsétálunk a Kopasz-hegyen lévő ellenőrzőpontra. A szúróbélyegző használatát
követően a P háromszög jelzésen visszasétálunk a P jelzésig, majd ott jobbra fordulva utunk Tokajba vezet. A
P jelzést elhagyva, Bajcsy-Zsilinszky Endre útról, a vasúti felüljáró előtt jobbra fordulunk a Hegyalja utcába a
Z jelzés-Mária zarándokútra, ahol a Szerelmi pincesoron az Illés pincénél felfrissülünk. Az M zarándokút

jelzést követve elindulunk Tarcalra. A 38-as számú főút mentén fokozott figyelemmel közlekedjünk! Tarcalon
a Könyves Kálmán utcáról a piros jelzésre, jobbra fordulunk a Temető utcába, majd a szalagozás mentén balra
fordulunk és felsétálunk az Áldó Krisztus szoborhoz (szúróbélyegző), ahol megcsodálhatjuk a Tarcali
bányatavat is. A szalagozást követve visszamegyünk Tarcal központjához, a Szőlőhegy utcában a P négyzeten
balra fordulunk, majd a Fő úton jobbra fordulunk és folytatjuk utunkat az M zarándokút jelzésen a Terézia
kápolnához (szúróbélyegző). A Terézia kápolnát elhagyva az M zarándokút jelzésen a 38-as számú főúthoz
jutunk, ahol az úttest baloldalán, fokozott figyelemmel folytatjuk az utunkat. Kb. 1 km megtétele után fokozott
körültekintést követően átkelünk a 37-es számú főúton és az M zarándokút jelzésen folytatjuk az utunkat. A
Sárga Borház mellett elhaladva érdemes megállni a Disznó-kő kilátónál és kicsit gyönyörködni a Tokajhegyaljai tájban. Az M zarándokúton folytatjuk az utunkat Mádra, ahová beérve az Árpád közről balra
szalagozott Árpád utcára váltunk, aztán jobbra Batthyány utcába, onnan pedig balra a Vörösmarty utcába
fordulunk és a Mádi patakon átkelve a Deák közön keresztül elérünk a mádi Gerendás söröző ellenőrzőpontra.
A sörözőből a szalagokat követve a Kossuth Lajos utcát elérjük, ahol jobbra fordulva egy kis idő után ismét
becsatlakozunk az M zarándokútvonalra. Az M zarándokútvonalat követve balra fordulunk a Zrínyi utcába és
elindulunk Rátkára. Rátkán keresztül sétálunk, majd a települést elhagyva a 3712-es számú műút mellett
sétálunk. Az M zarándokút jelzést követve jobbra kanyarodunk és átkelünk a műúton. Kb.: 350 m megtételét
követően balra fordulunk egy szalaggal ellátott és vadrózsával benőtt ösvényen haladunk tovább. Kb. 800 m
megtételét követően egy szántóföldre érünk, ahol a szalagokat követve beérünk Ondra. A Monoki utcán balra
fordulunk majd a Fő utcán jobbra fordulunk és elérjük az ondi Italboltnál lévő ellenőrzőpontot. A Fő utcán
tovább haladunk és a bicikliúton elérjük Szerencset. A szalagokat követve átkelünk a 3712-es számú műúton
és egy földúton folytatjuk utunkat. 200 méter megtételét követően balra fordulunk és a szalagokat követve az
Aranka tetőre érünk (szúróbélyegző). A szalagozott úton lesétálunk az Aranka tetőről, majd temetők mellet
haladunk el, aztán a Felsőpincesor utcán balra, Pince köznél jobbra, Árpád utcán balra, Lajos köznél jobbra, a
Kossuth térnél jobbra fordulunk és elérjük Szerencs főutcáját, a Kossuth utcát. A gyalogos átkelőn átmegyünk,
majd balra fordulunk és a Szerencsi fürdőnél jobbra fordulva besétálunk a Szerencsi várba (frissítőpont). A
jutalom csoki elfogyasztása után visszasétálunk a Kossuth utcára és azon balra fordulunk és betrappolunk a
bekecsi Római Katolikus Plébániára, a célba.
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67.6

243

1868

Óhuta

5.65

73.2

87

1955

9. ep. Háromhuta

2.90

76.1

62

2017

Komlóska

8.47

84.6

203

2220

10. ep. Pusztavár

2.06

86.7

261

2481

11. ep. Erdőhorváti

3.92

90.6

23

2504

Tolcsva

4.86

95.4

89

2593

12. ep. Erdőbénye

8.54

104.0

172

2765

Erdőbénye, fürdő elágazás

3.58

107.6

76

2841

13. ep. Grand Tokaj Szegi pince

9.61

117.2

444

3285

Ellátás

frissítőpont
szúróbélyegző

P 20:00

P 23:00

frissítőpont
szúróbélyegző

P 21:15

Sz 02:00

frissítőpont

P 22:00

Sz 04:00

frissítőpont

P 23:30

Sz 07:00

frissítőpont

Sz 01:00

Sz 11:00

frissítőpont

Sz 02:00

Sz 13:00

frissítőpont
szúróbélyegző

Sz 03:45

Sz 16:30

frissítőpont

Sz 05:30

Sz 20:00

frissítőpont

Sz 07:00

Sz 23:15

frissítőpont

14. ep. Bodrogkisfaludi vár helye

3.92

121.1

250

3535

Bodrogkisfalud

3.78

124.9

30

3565

Bodrogkeresztúr

2.27

127.1

35

3600

15. ep. Nagykopasz TV adótorony

6.73

133.9

464

4064

Sz 09:30

V 03:30

szúróbélyegző

16. ep. Tokaj, Szerelmi pincesor
17. ep. Tarcal, Áldó Krisztus szobor
18. ep. Terézia kápolna

4.90

138.8

27

4091

Sz 10:15

V 04:45

frissítőpont

7.49

146.3

184

4275

szúróbélyegző

4.17

150.4

128

4403

szúróbélyegző

Disznókő

4.18

154.6

72

4475

19. ep. Mád, Gerendás kocsma

4.72

159.3

108

4583

Rátka

6.19

165.5

73

4656

20. ep. Ond

4.39

169.9

57

4713

21. ep. Aranka-tető

3.22

173.1

101

4814

22. ep. Szerencsi vár

2.03

175.1

23

4837

Sz 16:00

V 15:30

frissítőpont

Cél: Bekecs, Római Katolikus Plébánia

2.83

178.0

26

4863

Sz 16:30

V 16:00

frissítőpont

szúróbélyegző

Sz 13:30

V 10:00

frissítőpont

Sz 15:00

V 14:00

frissítőpont
szúróbélyegző

AJT
BEKECS
RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

MONOK
KEMÉNYFFY VENDÉGHÁZ

SZENT GYÖRGY NAGYVÉRTANÚ
KOSSUTH SZÜLŐHÁZA

TEMPLOM

TÁLLYA
EURÓPA MÉRTANI KÖZEPE

ÁDÁM-SZAKÁLL PIHENŐHELY

BASKÓ

BOLDOGKŐ VÁRA

REGÉCI VÁR

HÁROMHUTA

PUSZTAVÁR

ERDŐHORVÁTI

ERDŐBÉNYE
(FURMINT CÉL)

GRAND TOKAJ SZEGI PINCE

BODROGKISFALUDI VÁR HELYE

NAGYKOPASZ TV ADÓTORONY

TOKAJ
SZERELMI PINCESOR

TARCAL
ÁLDÓ KRISZTUS SZOBOR

TERÉZIA KÁPOLNA

MÁD
GERENDÁS KOCSMA

CÉL

ÉL
OND

ARANKA-TETŐ

SZERENCSI VÁR

BEKECS
RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

