
Kazinczy emléktúrák 

II. szakasz - Tilalmas 
Füzér - Füzér 

 

Füzérről a vár felé K jelzésen indulunk fölfelé, a parkolónál betérünk 
az erdőbe, majd a forrás után egyenesen haladunk a Senyánszki- 

rét előtti elágazásig, ahol letérünk jobbra a K□-re. Ezen jutunk  le 

Pusztafaluba a főútig. Balra fordulunk és a főúton a kocsma után 

rézsút balra folytatódik a K□. A falut elhagyva jobbra fölfelé az 

aszfaltúton hagyjuk el a falut és ezen az úton (K□) az erdő mentén 
érjük el a határt, ahol balra kell befordulni az erdőbe. Ez lesz az 1. 
ellenőrző pont. 

 

Innen indul túránk legmeredekebb kaptatója a Tolvaj-hegyre. 
Hosszú ideig az Északi Z jelzést követjük, amit segítenek a 
határkövek. Nagy-Milicen érjük el a 2. ellenőrző pontot. 

 

A határon tovább folytatjuk utunkat a gerincen végigvonuló Északi 
Z jelzésen. Az Oláh-rétre leérve Magyarország legészakibb pontján 
haladunk át (XVII.19.), itt kerékpárutat keresztezünk. A XVII.18- as 
határkőnél érünk le az Eszkárosi-patakhoz, itt vár minket a 3. 
ellenőrző pont. 

 

A pontnál zöldünk találkozik a felvidéki Z jelzéssel, az halad tovább 
egyenesen, nekünk azonban a határral együtt élesen balra kell 
fordulnunk. Továbbra is az Északi Z jelzésen, a határkövek mentén 
haladunk, az eszkárosi útkereszteződésnél frissítő pont lesz. Később 
a Szurokhegy csúcsa előtt hagyjuk el a határt és ezzel az Északi Z 
jelzést, és balra fordulva a ZΔ-ön érjük el a 4. ellenőrző pontot. 

 

A csúcstól a ZΔ SΔ-gé válik, ezen jutunk el az országutat keresztezve a 
Hálaisten-tetőre. Itt jobbra fordulunk az S jelzésen. Kiérve a 
műútra, balra fordulunk és kb. 1 km múlva az S jelzésen jobbra
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betérünk az erdőbe. A falu előtti mező jobb szélén jutunk be 
Kékedre. Követjük a főutat, a templom után a balkanyarban balra 
letérünk a műútról és a Z+ jelzésen a kerítések mellett folytatjuk 
utunkat a szekérúton, majd veteményes mentén Pányokig. Átérve 
a falu hídján jobbra kanyarodunk, majd a temetőt jelző táblánál 
balra. Itt lesz az 5. ellenőrző pont. 

 

Továbbindulunk a temető felé továbbra is a Z+ jelzésen, a temető 
után kimegyünk a póznáig és balra szekérúton haladunk tovább dél 
felé. Nemsokára a kerítésnél 3 felé ágazik az út, a középsőt 
választjuk, majd a nyeregbe felérve egyenesen folytatjuk utunkat 
lefelé. A fűrésztelepen átkelve és jobbra fordulva az aszfaltúton az 
Ósva patak hídján átkelve érjük el Telkibányát. A főúton haladunk, 
a falu közepén a községháza után kis fahídon átkelünk a patakon és 
piros bicikliúton a patak fölött fölérünk a templomhoz vezető 
aszfaltútra. Balra fordulunk, majd jobbról elérve a kopjafás 
temetőkertet balra betérünk a Hegyi útra, ahol néhány méter múlva 
a sarki Palipista ház lesz a 6. ellenőrző pont. 

 

Felfrissülés után tovább a Hegyi úton haladunk egyenesen, az 
aszfaltút végén füves ösvényen leereszkedünk az országútra és 
balra folytatjuk utunkat a P jelzésen. Nemsokára a műútról 
irányjelző táblánál balra merőlegesen murvás úton addig megyünk 
felfelé, míg jobbra merőlegesen kerítés mellett szekérúton 
követjük a P jelzést. Nemsokára balra betérünk az erdőbe. 
Hollóháza focipályájánál a fenyők mellett a tisztáson jobbra 
levágunk. A házakhoz érve balra a lefelé tartó utcában folytatjuk 
utunkat. Lefelé eljutunk a főútig, előtte jobbra elérjük a múzeum 
oldalában lévő parkban a 7. ellenőrző pontot. 

 

A P jelzés a műúton halad tovább, egészen addig, amíg balra be nem 
megy az erdőbe. Fölfelé haladunk, majd az erdőből végleg kiérve 
szekérúton a dombra felérve megpillantjuk Füzér boszorkányvárát. 
Lefelé tartunk a falu felé, a híd után pedig föl Füzér központjába. 
Vége a II. résznek, van, akinek folytatás következik. 
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0,0 0,0 0 0 13:50 23:30 

 

Senyánszki-rét K 1,3 1,3 155 155    

Pusztafalu K□ 2,1 3,4 10 165   kút 

1. Tilalmas határ 
XVII.29. 

K□ 1,9 5,3 85 250 14:20 0:50 frissítőpont 

Tolvaj-hegy Z 0,7 6,0 250 500    

2. Nagy-Milic Z 3,5 9,5 310 810 15:00 2:15  

3. Határ XVII.18. Z K+ 3,1 12,6 35 845 15:15 2:40  

Farkas-ortás határ 
eszkárosi út 

Z S+ 5,1 17,7 75 920 15:45 3:30 frissítőpont 

4. Szurok-hegy Z 1,4 19,1 280 1200 16:00 5:00  

Hálaisten-tető SΔ S 2,1 21,2 15 1215 16:10 5:40 frissítőpont 

Kéked S 4,0 25,2 5 1220    

5. Pányok Z+ 2,1 27,3 65 1285 16:50 7:00 frissítőpont 

6. Telkibánya Z+ P 6,5 33,8 135 1420 17:30 8:40 frissítőpont 

7. Hollóháza Z+ P 9,5 43,3 370 1790 18:30 11:00 frissítőpont 

CÉL: Füzér 
Kézművesház 

K+ 5,0 48,3 150 1940 19:00 13:00 frissítőpont 

 



 


