
 Bakancsban, vasparipával! 

 

Vasutas Természetjárók Szövetsége, 1113 Budapest, Villányi út 48/b. 2/1. 

Asz.: 19021887-1-43 

 

 

3/2016. VTSZ.         Kapják: valamennyi szakosztály, önálló          

     egyesület, felügyelő bizottság, elnökség 

 

3. sz. KÖRLEVÉL 

Tavaszi Csillagtúra Aggtelek központtal 

2016. május 5 – május  8.  
 

 

A VTSZ Tavaszi Csillagtúráját idén a Miskolci 

VSC közreműködésével, Aggtelek központtal 

szervezzük. 

 

Elhelyezés: Aggtelek –Cseppkő Hotel, (2-3 ágyas, 

fürdőszobás, TV-s szobákban).  

Étkezés: reggeli, vacsora a hotel éttermében. 

 

Utazási ajánlat odaút: Vonattal Bp. Keleti pu. 8.30/10.30 Szinva/Borsod IC – Miskolcig 10.27/12.27); 

továbbutazás 11.07/13.07-kor Tornanádaskára induló vonattal Jósvafő-Aggtelek megállóig érk.12.18/ 14.18-

kor.  

A vasútállomásról különjáratú autóbusszal a szállásig. 

A fenti Tornanádaskára induló vonattokkal javasoljuk a debreceni, záhonyi, miskolci túratársak 

utazását, mivel csak ehhez a két vonathoz lesz különjárati busz. 

 

Hazautazás: Jósvafő-Aggtelek megállóhelyről 9.38/11.38-kor induló vonatokkal, (érkezés 

Miskolcra 10.55/12.55). Különjáratú autóbusz lesz a két vonathoz. 

Miskolcról a 11.30/13.30-kor induló Abaúj/Borsod IC-vel, érkezés Budapestre 13.30./15.30. 

 

Volánbusszal: Budapest Stadionok pu: (Csak előreváltott jeggyel javasoljuk igénybe venni!) 

6.15.- kor induló közvetlen volánbusszal Aggtelekig (érk.10.44) 

9.30 és 11.30 kor induló Ózdi busszal Ózdig, (12.15 és 14.15 érk.) 

Ózdról továbbutazás Aggtelekig: 12.30 és 14.30 kor érkezés 14.00 és 16.04 re Aggtelekre 

Hazautazás Aggtelekről közvetlen busszal:14.36 kor indul és 19.05-re érkezik Budapestre. 
 

A csillagtúrára való jelentkezés módja: a csatolt jelentkezési lapon, VTSZ igazolványszám feltüntetésével, 

e-mailben a vtsz1990@t-online.hu címre, április-15-ig beérkezően. 2016. évre érvényes VTSZ igazolvány 

nélkül az emelt összegű részvételi díj fizetendő! 

Részvételi díj:    A kat.( 2 ágyas)   B kat. (3 ágyas) 

VTSZ tag 14 év alatt      21.000 Ft        19.500 Ft 

VTSZ tag 14 év felett      22.800 Ft        21.500 Ft 

Nem VTSZ tag      24.500 Ft        23.000 Ft 

mailto:vtsz1990@t-online.hu


 

Befizetési határidő: 2016. április-20-ig a VTSZ OTP számlájára átutalva. Az átutalási megbízáson a 

befizetéseket „AGGTELEK” hivatkozással, és a befizető szakosztály feltüntetésével kérjük 

teljesíteni. 

Számlaszám: Vasutas Természetjárók Szövetsége - OTP Bank Nyrt. 11706016-20712710-00000000 
 

A részvételi díj magában foglalja a szállás, az étkezések és a szervezés költségeit, nem tartalmazza a 

barlanglátogatás, múzeumi belépők díját, az utazási költséget valamint a fakultatív programok és autóbuszos 

kirándulás költségét. 

Részvételi keret a mellékelt táblázat szerint. Ezt túllépni csak előzetes egyeztetés alapján lehet! 

 

Program: 
 

2016. május 5. csütörtök:  
 
 12-15 óra – érkezés, szállás elfoglalása 

- séta Aggteleken (szálláshely - barlang feletti kilátó – Tó-hegyi karrmező – református templom kopjafa 

kiállítás a temetőnél – szálláshely) kb. 4 km 

- fakultatív barlangi rövidtúra a Baradla barlangban (időtartama 60 perc, túrák indulnak 10, 11, 12, -13, 

14, 15, és 17 órakor, belépőjegy: teljes ár 2.200.- Ft, természetjáró- ill. VTSZ tagsági kártyával, 

valamint nyugdíjasoknak és diákoknak kedvezményesen 1.300.- Ft) 

- korai érkezőkkel esetleg a Zöld határ tanösvény bejárása (7+2 km, szint 180 m) 

 

18.30 - vacsora 

 

2016. május 6. péntek: 
 
7.00-8.30 -reggeli 

 

1. Országos kéktúra 1.  Utazás különjárati autóbusszal Szelcepusztára. 

Túra: Szelcepuszta – Színi sarok – Morvai-lápa – Jósvai szőlő-tető – Kuriszlán – Hucul ménes – 

Tohonya-szurdok – Kossuth barlang – Jósvafő (templom, temető, esetleg a tájház megtekintése) – 

Tengerszem szálló és barlangi kijárat (bélyegzöhely) – Magas-hegy nyerge – Karu-völgy – Mész-

völgy – Baradla barlang feletti kilátó – Baradla barlang bejárata (bélyegzőhely) – szállás 

Táv: 16 km, szint: 460 m 

 Túravezető: Ruszkai Gáborné 

 

2. Jósvafő – Kuriszlán tanösvény nagy köre – Aggtelek (indulás szintén a különjárati autóbusszal) 

Jósvafő – Kossuth barlang – Lovászösvény – Hucul ménes – Kuriszlán – Jósvafői szőlő-hegy – 

Pincesor – Jósvafő (tájház, templom, temető) – Tengerszem-szálló – Magas-hegy nyerge – Karu-

völgy – Mész-völgy – Baradla barlang feletti kilátó – Baradla barlang – szállás  

Táv: 13 km, szint: 480 m 

Túravezető: Dóczé Ivánné 

 

3. Szádelői túra (túra a Szlovák Karszton). Utazás különjárati autóbusszal.  

Torna (Turna nad Bodvou) – Tornai vár romja – sziklás gerincúton Szádelői Fennsík kilátóhelyei – 

Szádelői völgy – Szádelő (Zádiel).  

Táv: 12,1 km, szint: 600 m 



Visszaútban igény szerint megtekinthető Bódvaszilason a volt Eszterházy-Kós kastélyban az Alsó-

hegyi barlangkutatás történetét mutató kiállítás (nyitva 10-16 óráig, tel. 70-3953-000) és a felújított 

magtár, művészeti kiállítással (előzetes bejelentkezés 48-454-017) 

 Túravezető: folyamatban 

 

4. Rákóczi-barlang, Esztramos-hegy. Utazás a Szádelőbe menő autóbusszal a Bódvarákói elágazásig. 

A barlangi látogatások ideje: 9, 11, 13 órakor, kedvezményes belépő 1.8oo.- Ft. 

Bódvarákói elágazás – volt vízimalom – Rákóczi barlang – Bódvarákó - Esztramos-hegy – 

Tornaszentandrási ikerszentélyes árpád-kori templom – Tornaszentandrás.  

Táv: 12 km, szint: 200 m.  

Tornaszentandrásról utazás Bódvaszilasra 14.40-kor Volán járattal. Bódvaszilason megtekinthető a 

barlangkutatások kiállítása és a felújított magtárban a kiállítás. 

Aggtelekre utazás a Szádelőből visszatérő autóbusszal, vagy VOLÁN járattal (16.15) 

 Túravezető: folyamatban 

 

18.30 – Vacsora –utána igény esetén vetítés  

 

2016. május 7. szombat: 
 

7.00-8.30 -reggeli 

 

5. Országos kéktúra 2.  Utazás a különjárati autóbusszal Szelcepusztára. 

Túra: Szelcepuszta – Ménes-völgy – Mocsolya – Derenk romközség (bélyegzőhely) – Vár-kert – 

Szád-vár – Lakatos forrás – Bába-völgy – Szabó-pallag (bélyegzőhely) – Meteor-barlang – Nyilas – 

Uradalmi magtár – Bódvaszilas (bélyegzőhely).  Bódvaszilason az uradalmi magtárban és a templom 

melletti Eszterházy-Kós kastélyban kiállítás tekinthető meg.  

Táv: 19 km, szint: 480 m. 

Visszautazási lehetőség: különjárati autóbusszal, vagy VOLÁN járattal (17.15, átszállás Jósvafő-

Aggtelek vasútállomáson, Aggteleki barlanghoz érkezés 19 óra 08 perckor) 

 Túravezető: Ruszkai Gáborné 

 

6. Aggtelekről Aggtelekre körtúra: 

Aggtelek, szállás – Mész-völgy – Kecső-völgy – Jósvafő (templom, temető, tájház, Tengerszem, 

Alsó barlangok) – Baradla barlang jósvafői kijárata – Vörös-tó – Borókás töbrök – Assisi Szent 

Ferenc kápolna – Aggtelek, szállás.  

Táv: 14,5 km, szint: 400 m. 

 Túravezetők: Varmuzsa Rezső és Rezsőné 

 

7. Igény esetén a szádelői túra ismétlése, utazás különjárati autóbusszal. Túra táv 12,1 km, szint 600 

m. 

 Túravezető: folyamatban 

 

8. Zöld határ tanösvény (Baradla barlang bejárata – Baradla-völgy – Kecső-völgy – országhatár - 

Poronya-tető oldala – Domica barlang bejárata – országhatár – szállás.  

Táv: 9 km, szint: 180 m, és igény szerint hosszabbítható a Domica-tetői tanösvénnyel (kb. 1,5 km, 

100 m szint)  

 Túravezető: folyamatban 

 

18.30 - Vacsora - utána igény esetén vetítés  



 

 

2016. május 8. vasárnap:  

 
7.00-8.30 -reggeli 

 

Az MVSC 2016. évi programfüzetében meghirdetett túra, (tovább maradók, ill. azok részére, akik 

csomagjukkal be tudnak vállalni még egy túrát, mert Égerszögről nem egyszerű a visszautazás).            

 

Útvonal: Aggtelek – Baradla-völgy – Kecső-völgy – Jósvafő – Kajla-forrás – Malom-út-tető – Szabadság 

barlang – Égerszög.  

 

Táv: 14,5 km, szint: 150 m.  

Indulás kb. 9.30 - mert a Miskolcról jövők akkorra érnek Aggtelekre.  

Túravezető: Németh Gyuláné 

 

Budapest, 2016. március 26.  

               Sporttársi üdvözlettel a VTSZ elnöksége 

         
        Szentgyörgyi Magdolna  

                                             elnök            
                           


