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Tisztelt Természetjáró Kollégák!

A 2021/2022 tanév januári túraprogram ajánlatait a Megyei Természetjáró Szövetséggel közösen
szervezve az alábbiak szerint hirdetjük meg.
A túravezetői kapacitásra, illetve a korlátozott menetrend szerinti buszjáratokra tekintettel a
részvételi szándékot a túra iskolai kihirdetését megelőzően kérjük egyeztetni a B.-A.-Z. Megyei
Természetjáró Szövetség hegyitura@eszaktura.hu e-mail címén.
Egyeztetéshez kérjük a tervezett létszám, csoportvezető tanár neve, telefonszám adatok
megküldését.
2022. január 15. szombat
A./ jelű túraprogram
Hóvirág utca autóbusz megállóhely - piros négyzet - Móra Ferenc utca - piros sáv - Vadas Jenő-völgy erdészeti dózerút, zöld sáv - Gulicska - zöld sáv - Fehérkő-lápai turistaház - zöld sáv, sárga sáv Lillafüred 5-ös autóbusz végállomás (15-ös autóbusz megállóhely)
Táv: 8,3 km; szintemelkedés: 420 m
Találkozó, létszámellenőrzés: 8.20-kor Miskolc, Hóvirág utca autóbuszmegállóhely, Kő ABC előtt
Indulás:
8.30
Hazautazási lehetőség:
12.51-kor 15-ös autóbusszal vagy 13.05-kor 5-ös autóbusszal
B./ jelű túraprogram
Garadna-vasút autóbusz megállóhely - sárga kereszt, kék kereszt - Szentléleki-völgy - kék kör Köpüs-forrás - piros kör, piros sáv, piros háromszög - Magos-kő - piros sáv - Csókás - piros kereszt Pisztrángkeltető autóbusz megállóhely
Táv: 8,9 km; szintemelkedés: 350 m
Találkozó:
9.30-kor Miskolc, Felső-Majláth autóbusz végállomás
Indulás:
9.35-kor menetrend szerinti 15-ös autóbusszal Garadna vasút megállóhelyig
Hazautazás:
13.51-kor 15-ös autóbusszal, Pisztrángkeltető autóbusz megállóhelytől
Résztvevői létszám:
maximum 40 fő
2022. január 22. szombat
Majális-park, 1-es autóbusz végállomás - zöld sáv - Ortás - zöld sáv - Keskeny-lyuk - zöld sáv -Lencsésnyereg - zöld sáv - Lillafüred kisvonat állomás
Táv: 9,6 km; szintemelkedés: 330 m
Indulás:
8.30-kor Miskolc, Majális-park 1-es autóbusz végállomás
Hazautazás:
12.23-kor vagy 12.53-kor 15-ös autóbusszal, Palotaszálló megállóhelytől
(kisvonatállomás melletti)
Résztvevői létszám:
maximum 40 fő
2022. január 29. szombat
Bükkszentlászló - sárga rom, kék rom - Nagy-sánc - kék rom, kék kör - Irén-forrás - kék kör, kék
kereszt - Tatárdomb (Üllő u. - Lorántffy Zs. u. kereszteződés)
Táv: 8,0 km; szintemelkedés: 180 m

Találkozó:
Indulás:
Hazautazás:

9.00-kor Újgyőri főtér autóbusz végállomás
9.10-kor menetrend szerinti 68-as autóbusszal Bükkszentlászló
Önkormányzat megállóhelyig
Üllő u. - Lorántffy Zs. utca kereszteződés térségében lévő autóbusz
megállóhelyektől az Újgyőri főtér irányában az alábbiak szerint:
- 13.19-kor 9-es autóbusszal Lorántffy Zs. autóbusz megállóhelytől
- 13.27-kor 21-es autóbusszal Kenyérgyár autóbusz megállóhelytől

A megadott tervezett hazautazási időpontok változhatnak az időjárás, a terepviszonyok, valamint a
csoportok eltérő teljesítő képességétől függően!
Jó időt és kellemes időtöltést kívánunk a résztvevőknek!

Miskolc, 2022. január 10.
Bernáth Marietta, Soós Istvánné

