Jelvényszerző túramozgalmak
Zemplén 700-as csúcsai
A túra célja: hogy résztvevőinek a Zempléni hegységben, - a rendező szervezetnél
beszerezhető igazolófüzetben szereplő, - 700 méternél magasabb csúcsot kell felkeresniük, a
Bükk 900-as csúcsainál leírtakhoz hasonló módon.
A túra útvonala: nincs kötelezően előírva. A felkeresendő csúcsok: Borsó-hegy, Nyerges-hegy, Nagy-Milic,
Hermanház-tető, Kakas-bérc, Sólyom-kő, Téglás-kő,
Reszelt-bérc, Hemzső-bérc, Bohó-hegy, Gergely-hegy,
Bán-hegy, Szár-kő, Kerek-hegy, Dorgó-tető, Nagy
Péter-mennykő, Nagy-Szár-kő, Kerékkötő-kő, Nagy
Bekecs, Pengő-kő. A túra ideális útvonalának hossza 21
km, szintemelkedése 2750 m.
A túra igazolása: külön igazolófüzetben történik a csúcsoknál kihelyezett pecsétlenyomatok
segítségével, vagy a mellettük elhelyezett betűkódok beírásával. Az igazolófüzetet a B.-A.-Z.
Megyei Természetjáró Szövetség (3527 Miskolc, Selyemrét út 1. postacím: 3501 Miskolc, Pf.:
11. Ügyelet: kedd 16.00-18.30), vagy a Nyíregyházi Bottyán H.S.E. (4401 Nyíregyháza, Pf.:
125.) címén az aktuális díj befizetésével lehet igényelni.
A túra kiírója és irányítója: Nyíregyházi Bottyán János H.S.E.

KOSSUTH TÚRÁK ZEMPLÉNBEN
Kossuth Lajos szülőföldje, gyermek- és ifjúkora, pályakezdő éveinek színhelye az egykori Zemplén vármegye területe. A túrák célja:
ezen emlékhelyek felkeresése révén a Kossuth-hagyomány ápolása
a hazai és külföldi természetjárók közreműködésével.
A túra útvonala: nincs külön előírva, csak ajánlott útvonaltervet
adunk, amely részben jelzett turistautakon halad. A P sáv jelzés Szerencs vá-tól kiindulva
Monok – Golop – Tállya – Erdőbénye – Olaszliszka érintésével Olaszliszka-Tolcsva vá-ig
kalauzol. Innen továbbutazhatunk vonattal Sárospatakra.
Igazolóhelyek:
- a szülőföld és a gyermekkor színhelyei: Monok, Tállya, Olaszliszka.
- Kossuth Lajos zempléni iskolái: Sátoraljaújhely, Sárospatak.
- a megyei közéleti és hivatali tevékenység helyszíne: Sátoraljaújhely.
- egyéb Kossuth-emlékek, emlékhelyek Zemplénben: Erdőbénye, Szerencs.
A túra igazolása: A túra teljesítését külön igazolófüzetben lehet elvégezni, melyet a B.-A.-Z.
Megyei Természetjáró Szövetség címén (3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.; postacím: 3501
Miskolc, Pf.: 11.) az aktuális ár megfizetésével lehet igényelni. A teljesítés után a füzetet erre a
címre visszaküldve, a teljesítés ellenőrzése után kapja meg a túrázó a kitűzőt. Igazolófüzet
hiányában túrajelentésen is igazolható a teljesítés.
A túra irányítója: B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség.

