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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 Nagy-

Hegyre (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 balra kanyarodunk és elérjük az első ellenőrzőpontot, az Ingvár tavat. 

Az ellenőrzőpontról visszasétálunk az elágazásig és balra kanyarodva egy enyhe emelkedőn folytatjuk az 

utunkat Monok irányába. Monokra beérve, a Bem József utcából jobbra, a Jókai Mór utcába befordulunk és 

megérkezünk a második 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 3. 

ellenőrzőpontot, Kossuth Lajos szülőházát. 

A szúróbélyegző használatát követően, jobbra (ha szemben állunk az EP.-vel) indulunk el a P turistajelzésen, 

amely kivezet a településről. Az erdőben egy szakaszon csak szalagozás lesz, mert a turistaútvonalat benőtte 

a növényzet. Miután kiértünk az erdőből szántóföldek mellett visz utunk az Aranka-tetőre (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 Plébánia, a célba. 

 

Szakasz Táv 
Össz-

táv 
Szint 

Össz-
szint 

Nyit Zár Ellátás 

Rajt: Bekecs, Római Katolikus Plébánia 0.00 0.0 0 0 
Sz 

8:00 
Sz 

17:00 
  

Legyesbénye 2.79 2.8 123 123       

1. ep. Monok Ingvár-tó 5.32 8.1 211 334 8:45 12:00 frissítőpont 

2. ep. Monok Keményffy vendégház 2.78 10.9 127 461 9:00 13:00 frissítőpont 

3. ep. Kossuth szülőháza 0.76 11.6 15 476     szúróbélyegző 

4. ep. Aranka-tető  7.99 19.6 348 824      szúróbélyegző 

5. ep. Szerencsi vár 2.03 21.7 23 847 10:30 16:30 frissítőpont 

Cél: Bekecs, Római Katolikus Plébánia 2.83 24.5 26 873 
Sz 

8:00 
Sz 

17:00 
frissítőpont 
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