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Kéktúra vándortábor a Zemplénben Hollóházától Encsig

Egy kora hajnali napon találkoztunk a Keleti 
pályaudvaron, hiszen a 6 órai vonattal indultunk 
Sátoraljaújhelyre. Közel 6 óra utazás után dél 
környékén érkeztünk meg Hol-lóházára, túránk 

nekivágtunk az aznapi távnak. Ez csak bemele-
gítés volt, hiszen alig 14 km-t gyalogoltunk. Út-
közben sok szép helyen vezetett utunk. Többször 
mentünk a magyar-szlovák határkövek mentén is, 
majd a Nagy-Milicen (895 m) megpihentünk. A 
nap végén felmentünk a Füzéri várba is, ami saj-
nos nem volt nyitva, de így is szép kilátás nyílt 

-
tettünk, csodálatos látvány tárult elénk: a nap-le-
mente szépen megvilágította a várat. A szálláson 

majdnem mindenki elfáradt, így hamar elaludtunk.
Másnap már picit hosszabb, kicsivel több mint 21 

km-t kellett teljesítenünk. Reggel megnéztük a füzéri 
Szent István-templomot, amelynek pont aznap volt 
búcsúja. Sok szép he-lyen mentünk keresztül, ebédelni 

nap alkalmából mindenki választhatott valamilyen desz-

-
tunk. Este még néhányan kártyáztunk, 

miközben frissen szedett mentá-
ból készült teát ittunk.

Harmadik napunk nem volt 
olyan kellemes, mivel 

6 km-t, amely alatt egyszer már eláztunk, de ebédnél 
meg tudtunk száradni. Amikor megérkeztek a túra 
második részére becsatlakozó társaink, újra elkezdett 

természetesen nem rontotta el jókedvünket, ugyanúgy 

az ízletes babgulyás nagyon jól esett mindenkinek. 
Este már senkinek nem volt ereje kártyázni, így hamar 
elaludtunk, szükség is volt rá, hiszen másnap volt a 
leg-hosszabb az utunk.
Ezen a napon közel 26 km volt a táv. A sok gyalog-

lásért cserébe több szép kilátóhely 

ahol tartottunk is öt perc csen-
det. Persze azért meg kell említeni 
az út mellett sok helyen húzódó 

aludtunk, és igazán örültünk annak, 
hogy a falu második háza volt a 
szállásunk. Szállásadóink gulyással 
és süteménnyel vártak minket, min-

Este többen kártyáztunk, beszélget-
tünk, majd a fárasztó nap után 
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tazást :) Szerintem mindenki élvezetes, élményekben 
dús 6 napot töltött el.
Ha úgy gondolod, hogy te is részese szeretnél lenni 

egy ilyen kalandos vándortábornak, akkor csatlakozz 
hozzánk. Minden hónapban egyszer túrázunk, szebb-
nél szebb tájakon. A túrákkal kapcsolatos részletekért 

szigktk@gmail.com e-mail címre.
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könnyen elaludtunk.
Ötödik napunk közel 17 km-rel várt minket, de ezt 

-

meghívtak ben-nünket a templomkertbe, mert búcsújuk 

nógulyással. Így minden napra jutott gulyásból. Hol 
csak gulyásleves, hol babgulyás, hol pedig vaddisznó-

ahonnan nagyon szép kilátás nyílt a Zemplén 

várt minket. Ezennel kivételesen nem gulyást, 
hanem húslevest és rántott húst ettünk.
Utolsó nap csak rövidebb, kb. 13,5 km volt 

nekivágtunk a Zemplént a Csereháttal össze-

részt vettünk a szentmisén. Mise után gyorsan 
ebédeltünk, mert sietni kellett Encsre a vonat-

át a Budapesti sebesre, de még fagyizni is 
tudtunk. Kb. 4,5 óra utazás után megérkez-
tünk a Keleti pályaudvarra.
Röviden összefoglalva azért gyalogoltunk 6 

napot, hogy 1,5 órával lerövidítsük a hazau-

 

19,4 km

kb. 20,7 km

Kéktúra tábor
Balaton-felvidék: Tapolca-Nagyvázsony; kb. 62 km

 Mindenkit szeretettel várunk!


