Szabadidősport és Természetbarát Egyesület Nagykálló

Web: http://szate.hu

Email: szatenagykallo@freemail.hu

Gyalogtúra fürdőzéssel a Déli-Bükkben
A nagykállói Szabadidősport és Természetbarát Egyesület (SZATE) 2018-ban is megrendezi szokásos,
fürdőzéssel egybekötött gyalogtúráját.

2018. január 20-án (szombaton) nyílt gyalogtúrát szervez Cserépváraljáról Cserépfaluba,
bogácsi fürdőzéssel egybekötve, a SZATE tagjai, a DÉLI PÓLUS dolgozói, és minden gyalogolni
vágyó természetbarát számára.
Indulás: reggel 6.00-órakor a nagykállói autóbusz pályaudvarról.
Utazás: különjáratú autóbusszal. Táv: oda-vissza Nagykállótól – Nagykállóig, összesen kb.: 350 km.

A autóbusz pontosan indul, a többség érdekében nem várunk az elkésőkre!
Az autóbusz útvonala:
Nagykálló  Nyíregyháza  Cserépváralja  Cserépfalu  Bogács  Nyíregyháza  Nagykálló
Indulás utáni felszállási lehetőségek:
Nyíregyházán 6.15-kor a Jósa A. Kórház (Szent I. út) előtt, és 6.20-kor a UNIVERZUM (Vay Ádám körút) előtt.

Hazaérkezés este, kb.: 19 és 20 óra között Nyíregyházára, majd a nagykállói autóbusz pályaudvarra,
Túraútvonal: Cserépváralja  Mangó-tető  Kő-völgy  Dobi-rét  Cserépi legelő 
Milleneumi kilátó  Kis-Amerika  Cserépfalú
Túratáv kb: 12,0 km.
Szintemelkedés kb.: +300 m.

Program: Folyamatos utazunk, egy rövid megállóval Cserépváraljáig, ahová 9 óra magasságában
érkezünk. Cserépváralja szélétől indul a gyalogtúra Cserépfalúig. Először megnézzük a Mangó-tetőn levő
kaptárkövet, majd a Kő-völgyön keresztül indulunk Kács felé.
A Kő-völgy (Alsó- és Felső-szoros) Cserépváralja és Kács között van félúton. Igencsak vadregényes, 10-15 méter magas
sziklafalakkal övezett szurdokvölgy, melynek teljes hossza 2 kilométer. Leglátványosabb része az ún. Felső-szoros, ahol szinte
beborítják a völgyet a fölé magasodó zöld mohás sziklafalak. A Felső-szoros a Bükkalja vulkanikus eredetű egyedülálló
geológia látványossága. A Felső-szoros keményebb kőzeteiben a kanyargó Tardi-patak (ér) szűk szurdokot tudott kialakítani
magának. Formailag leggazdagabb képét a szurdok a legszűkebb és legmélyebb középső szakasza mutatja, ahol a
jégkorszakokban végbemenő fagyaprózódás hatására orgonasípok módjára sorakozó kőzetoszlopok kísérik az erősen
kanyargó, eróziós üstökkel tagolt medret, melyet 4–5 m magas, 1–1,5 m széles, riolittűzárkő-hasábok, tornyok szegélyeznek. A
szoros felső peremén, a Szaduszka-tetőn a kőzetaprózódásból kisebb kőtengerek képződtek a jégkorszakok idején. Nem túlzás
azt mondani, hogy ez a völgy és a szoros az Északi-középhegység egyik leglátványosabb természeti csodái közé tartozik.

A Dobi-réten balra letérünk, és a Cserépi- legelőt útba ejtve elmegyünk a Csete György által tervezett,
kőből épült, jellegzetes alakú Millenniumi kilátóhoz. A torony formája egy kaptárkőre emlékeztet, s az
ablakok képezik a fülkéket. Ez után a Kis-Amerikának nevezett különös barlanglakásokat nézzük meg.
Az itt látható üregeket az 1900-as évek elején vésték ki. A Kis-Amerika gúnynév a világválság alatt
ragadt rá, mivel a környékről sokan vándoroltak ki Amerikába, de a legszegényebbek csak a falu szélén
terpeszkedő földbe vájt lyukakig jutottak, így lett Kis-Amerika Cserépfalu szélén. Innen lesétálunk a

faluban várakozó autóbuszunkhoz. Buszra szállunk, és átutazunk Bogácsra (Kb.: 5 km.)
Túra után Bogácson szabadprogram!
Ajánlott programok: Séta a pincesoron, vagy fürdőzés a bogácsi termálvizes fürdőben!
Aki fürödni szeretne, az hozzon magával fürdőruhát. A medencék a szabadban vannak, de az öltözők
fűtöttek, meleg vizes zuhanyzókkal. A kedvezményes belépődíj 2017-ben (délután 14-órától) 900 Ft.
A fürdő 17 órakor zár.
Hazaindulás: 17.15-órakor. Hazafelé kb.: félúton, vagy igény szerint tartunk egy rövid technikai
szünetet.
A gyalogláshoz szükséges felszerelés: kényelmes, csúszásmentes lábbeli (túrabakancs vagy edzőcipő),
és ruházat, valamint az időjárásnak megfelelő öltözet. Hátizsák vagy válltáska, esetleg túrabot!
Váltás ruhát érdemes a buszon hagyni a hazautazásra. (Arra az esetre, ha nagyon eláznánk!)
Étkezés: egyénileg (Ki mit hoz, azt eszik!)

Részvételi díj: 3100 Ft. /fő (A fürdőjegy árát nem tartalmazza!)
A részvételi díj nem tartalmaz utasbiztosítást, egyénileg megköthető!
Jelentkezni Nagykállóban Torma Lászlónál lehet a 06207734312 telefonszámon a részvételi díj
befizetésével, vagy Nyíregyházán az igazgatáson Tóth Zsuzsánnánál (1300-as mellék) a részvételi díj
befizetésével. Telefonos jelentkezés után, lehetőség van a részvételi díjat OTP netbank-on keresztül,
vagy személyesen az OTP-ben, a 11744120-20011239 számla számra befizetni.
A teljes részvételi díj befizetése az utas listára való felkerülés feltétele!
Jelentkezési és befizetési határidő: 2018.01.16.
További információkat a kirándulásról Torma Lászlótól, a 06207734312 telefonszámon, vagy a
tormalaszlo@szszbmk.hu email címen lehet kérni.
Várjuk az időbeni jelentkezéseket, mivel a befizetés sorrendjében, a férőhelyek számának beteltéig tudunk
jelentkezést elfogadni! Visszamondás esetén, ha nem tudsz eljönni, de küldesz magad helyett másik embert, akkor
természetesen az általad befizetett részvételi díjat átruházhatod rá. Ha a kirándulásra túljelentkezés van, és fel
tudjuk tölteni a helyed, akkor a részvételi díjat visszaadjuk Neked.
Ha nincs a helyedre senki, akkor a befizetésed nem tudjuk visszatéríteni.

A kiránd ulás on mindenki a saját felelősségére ves z rés zt!
Szép időt, és mindenkinek jó kirándulást kívánnak a szervezők!
A szervezők a program változtatásának a jogát fenntartják,
tekintettel az időjárási, vagy más előre ki nem számítható tényezőkre.

Nagykálló, 2017. december 29.
Torma László
túraszervező

Bodnár György
túravezető

