
KULT-TÚRA 

Autóbuszos körutazás 
a Gömör-Tornai karsztvidéken és a Rozsnyói medencében 

 
2017. szeptember 30. szombat 

 
 
Indulás: 6:30-kor, Miskolc Búza tér (Görög katolikus templom mögötti parkoló), 
felszállási lehetőség: Aggtelek 7.50 

 
Programok:  
Murány áttörés tanösvény (Náučný chodník Prielom 

Muráňa) 
A tanösvény a falu központjából indul, és a Murány 

áramlását követve a túrázót kevésbé ismert, történelmi és 
táji szempontból is gyönyörű, lehengerlő helyekre 
kalauzolja. 

A túra hossza 3,2 kilométer, és az útvonal során 66,5 méter 
a szintkülönbség. 

 
 
Pelsőc (Plesivec) - Árpád-kori református templom; 

Ősgótikus Szent György templom (református), a XIII. századból. 
A XVII .században reneszánsszá átalakítva, értékes berendezéssel 

és gótikus falfestményekkel, a Bebek család családi és temetkezési 
jellegű temploma. 
Amennyiben időnk engedi!!! 

 
 

Betlér (Betliar) - Andrássy-kastély 
Látogatás a kastélyban, vagy séta a parkban 
A történelmi Magyarország egyik legnagyobb épségben 

fennmaradt, eredeti bútorokkal berendezett kastélya. Az 
Andrássyak egykori vadászkastélyában berendezett páratlanul 

gazdag enteriőrkiállítás mellett a régió egyik legszebb 
kastélyparkja teszi teljessé az élményt. 

 
 
Rozsnyó (Roznava) 

Belvárosi séta: Bányászok tere, Tűzoltótorony, Diáktemplom, 
püspöki székesegyház, Lőportorony,  

 
 

 

Ájfalucska (Hačava) 
Hagyományos népi lakóházak 

A falu a 15. században keletkezhetett, amikor pásztorok 
érkeztek ide. A 18. században vízifűrésztelepe, a 19. 
században vasércbányája és vasolvasztója működött. 

Lakói messzi földön híres favágók és szénégetők voltak, 
földműveléssel, kézműiparral foglalkoztak. 

 



Áji vízesés (Hájske vodopády); 

A Szádelői völggyel csaknem párhuzamosan elhelyezkedő Áji 
szurdokvölgy egyik érdekessége az Áji vízesés -sorozat. A több 

kisebb-nagyobb teraszról lezúduló Garádics patak helyenként szép 
vízeséseket alkot. 

 
 
Szinpetri 

A világ legnagyobb könyve 
Szinpetriben, a régi vízimalom közelében álló, rekonstruált 

malomban kapott helyet az Aggteleki Nemzeti Parkot bemutató 
Nagy Könyv és egy Magyarországon egyedülálló papírmalom, ahol 
a látogatók saját maguk készíthetnek merített papírt. A 

múzeumban Guttenberg-korabeli, rekonstruált nyomdagépek is 
megtekinthetőek. 

 
Érkezés: Esti órákban a kiindulási pontokra. 
 

Utazás: 50 fős bérelt busszal. 
 

Csoportvezetők: Bernáth Marietta, Makár Richárd 
 
 

Jelentkezés módja:  
hegyitura@eszaktura.hu e-mail címen, vagy személyesen 

 
Jelentkezési határidő:  

2017. szeptember 19. (kedd), illetve a szabad helyek erejéig. 

 
 

Részvételi díj: 
3.000 Ft/fő, melynek befizetésével válik a jelentkezés véglegessé. 

 

Befizetési módok: 
➢ készpénzben a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség irodájában 

(Miskolc, Selyemrét u. 30. fsz. 2.), keddi napokon 16.30-18.30 között, vagy 
➢ banki átutalással 10102718-02228515-00000003 bankszámlaszámra 

(számlatulajdonos: B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség) 
 

 

További egyéni költségek (tájékoztató árak): 
Betléri kastély belépődíj: 

8 EUR / fő; diák 6-26 éves korig, nyugdíjas 62 éves kortól 5 EUR / fő 
Szinpetri, a világ legnagyobb könyve belépődíj: 

1.200 Ft/fő, 3-6 éves korig 600 Ft/fő, 6-10 éves korig 800 Ft/fő, Diák és nyugdíjas 

1000 Ft/fő 
 

Amennyiben a jelentkező a jelentkezését követően a túrán való részvételi szándékát 
lemondja, és helyettesítéséről nem gondoskodik, a részvételi díjat nem áll módunkban 

visszafizetni. 

 
A programváltozás jogát fenntartjuk! 


