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Kazinczy emléktúrák
I. szakasz - Széphalom
Széphalom - Füzér
Széphalmon, a Kazinczy emlékparkban található Kazinczy Ferenc
és a család több tagjának sírja, a Kazinczy-mauzóleum, valamint A
Magyar Nyelv Múzeuma. Ebben a térben lesz fél 9 és 9 közt a
megemlékezés. 9-kor közös indulás a sírok irányába.
Kazinczy sírja mögött a Sátorhegyek felé eső déli kapun át jobbra
fordulunk. Aszfaltútra érünk, balra indulunk, elérjük P jelzést,
egyenesen haladunk. Miután földútra váltunk, az első elágazásnál
jobbra tartunk, majd újra a Magashegy irányába visz az út, azt
követjük egyenesen Rudabányácskáig. A faluban haladunk a
jelzésen és kisvártatva elérjük az országutat, ott balra tartunk
néhány métert a P jelzésen, ami jobbra letérve a templomhoz
vezet. A templom előtti lépcsőnél nyomóskút, mi balra megyünk,
jobbra lesz a temető, azt elhagyva zsombékos mezőre érünk, amin
egyenesen balra rézsút átvágva a patakmenti úton vágunk az
erdőbe. A P jelzést követjük végig fölfelé, egy magaslesnél mellette
visz tovább az út. Végül egy nagyobb földutat keresztezve néhány
méterrel följebb elérjük a K□ jelzést, ezen balra fordulva érünk a
sportcentrumhoz. Jobbra köves út vezet a sípálya bal oldalán
fölfelé immár a KΔ jelzésen, ami az emelkedő két-harmadánál
balra bevisz a fák közé. A Magashegyre érve a kilátó tetején lesz az
1. ellenőrző pont.
A kilátó alatti lépcső aljában balra fordulunk a KΔ jelzésre, amin
először balra föl, majd meredeken le visz az út. Leérünk a P jelzésű
útra a Vörös-nyeregnél, ahol balra fordulunk, és továbbra is a P
jelzésen újra balra tartunk, széles úton megyünk lefelé, jobbra
mellettünk a Banda-lak, gyümölcsös, a kert végénél balra a fán nyíl
mutatja, hogy jobbra kell térnünk szurdokúton lefelé.

Végül jobbról találkozunk a P+ jelzéssel, majd 200 m múlva kiérünk
a műútra. Ezen megyünk tovább a P jelzésen lefelé végig a műúton
a Zsólyomka-völgybe, ahol a 2. ellenőrző pontot találjuk a Magyar
Kálvária emlékkőnél.
Jobbra a KΔ jelzésen fölmegyünk a Kálvária szerpentinjén a Szárhegyre, ahol a Trianon-emlékmű, országzászló és a Szent István
kápolna található. A kápolna mellett jobbra lépcsővel folytatódik
a KΔ jelzés meredeken lefelé, végül földútra érünk ki a P+
találkozásához. Itt a KΔ-on balra fordulunk fölfelé a nyeregben és
100 m múlva, ahol a KΔ élesen jobbra fordul, mi egyenesen egy
öreg tölgy mellett folytatjuk most már szalagozott utunkat. Lefelé
tartunk, szemben zöld tulipános kapunál, ahol az út élesen balra
lefelé indul, jobbra fölmegyünk néhány métert, majd bozótos
ösvényen és lépcsőn érünk le a 3. ellenőrző ponthoz, a Kovácsvillába.
A Kovács-villából felfelé a K+-et követve, a Szent Antal (nem
működő) kút után éles bal kanyarral folytatódik az út. Továbbra is
fölfelé haladva jobbra a második, jelzéses földúton vágunk be az
erdőbe. Folyamatosan fölfelé a völgyben nem térünk le a jobbra
induló KΔ, valamint P+ ösvényeken, hanem továbbra is a K+-et
követve felérünk a Nagy-nyugodó nyeregbe, ahol jobbra térünk a
K jelzésen. A Vörös-nyeregbe érve balra a K jelzi az utat egészen az
országútig. Innen a K jelzésen jobbra a Vöröskő vendégházig az
országúton haladunk, ahol frissítőpont szokott lenni. Itt a K
jelzésen balra letérünk és követjük a jelzést. Jobbra nagy
farakásoknál kettéválik az út, balra a K-et folytatjuk a Cseréptóig,
ahol a kereszteződésben jobbra a P jelzésre térünk. A Fekete-réten
balra a PΔ és tanösvény együtt vezet föl a Fekete-hegyi kilátóig,
ahol elérjük a 4. ellenőrző pontot.
Fekete-hegyről visszamegyünk és balra a P jelzésen érünk ki a
Mikóházi borpincékhez, ahol frissítőpont lesz. Utána benn a faluban
a híd után letérünk a P jelzésről és a szalagozást követve jobbra a

Szakasz

Jelzés

RAJT Széphalom A Magyar Nyelv
Múzeuma

Táv Össz- Szint Össztáv
szint

Nyit

Zár

0,0

0,0

9:00

9:00

0

0

Rudabányácska templom

P

3,8

3,8

50

50

P K□ találkozás

P

1,9

5,7

190

240

Magas-hegyi sportcentrum

K□

0,8

6,5

30

270

1. Magas-hegy kilátó

KΔ

0,8

7,3

170

440

Vörös-nyereg

KΔ

0,7

8,0

0

440

P P+ találkozás

P

0,7

8,7

0

440

2. Zsólyomka-völgy

P

1,1

9,8

0

440

Szár-hegy Szent István kápolna

KΔ

1,4 11,2 150

590

KΔ

0,5 11,7

590

KΔ P+ elágazás
3. Kovács-villa
Látófa K+ KΔ P+ elágazás
Nagy-nyugodó nyereg K+ K
találkozás

0

KΔ szalag 0,6 12,3 10
zala
K+ szalag 1,1 13,4 110
zalag
K+ szalag 0,2 13,6 30

600

Ellátás

nyomóskút

9:20

11:00

9:30

11:30

9:45

12:00 frissítőpont

víz

710
740

Vörös-nyereg

K

1,0 14,6

50

790

Országút

K

2,1 16,7

20

810

Vöröskő vendégház

K

0,4 17,1

0

810

Hosszú-domb K K□ elágazás

K

1,6 18,7 100

Cseréptó

K

3,2 21,9 180 1090

Fekete-rét

P

2,4 24,3 140 1230

4. Fekete-hegyi kilátó

PΔ

0,6 24,9 100

1330 11:20 15:00

Fekete-rét

PΔ

0,6 25,5

0

1330

Mikóháza borpincék

P

2,9 28,4

10

1340 11:40 16:15 frissítőpont

Mikóháza Alsóregmeci út elágazás
5. Alsóregmec Kazinczy-család
sírhely

P szalag

1,7 30,1

20

1360

szalag

1,9 32,0

0

1360 12:00 17:00 frissítőpont

Alsóregmec temető országút

szalag

1,0 33,0

10

1370

Felsőregmec faluhatár
Felsőregmec Szőlőhegy Z PT
elágazás

szalag

2,2 35,2

10

1380

szalag Z

2,0 37,2 150 1530

Mátyáshegy

PT

0,5 37,7

30

1560

Csonkás-hegy határ

PT

2,0 39,7

30

1590

Dobonya határ XVII.40.

Z

2,9 42,6 170 1760

6. Zsíros-bánya

szalag

1,0 43,6

200 éves tölgy
7. Füzérkajata

K+
K+

3,7 47,3 160 1930
1,6 48,9 10 1940 13:30 21:00 frissítőpont

Pusztafalu

K+

3,7 52,6 110 2050

CÉL: Füzér Kézművesház

K+

2,6 55,2 110 2160 14:00 23:00 frissítőpont

10

10:10 13:15 frissítőpont

910

nyomóskút

1770 13:00 20:00 frissítőpont

Gábor Áron utcában a falu központján keresztülhaladva a templom
után balra kis ösvényen jutunk ki az országútra. Azt keresztezve
országúton megyünk Alsóregmecre. Beérve a főutcára jobbra
200 m-t haladva jobbra kerítésen emléktábla mutatja Kazinczy
szülői házának helyét, ahonnan fogságba hurcolták. Szembe megy
be kis földút a Kazinczy család sírhelyéhez, ahol a kopjafás
pagonyban érjük el az 5. ellenőrző pontot.
Továbbhaladunk a Ronyva felé, a földút a falu mögött vezet el
egészen a temetőig, amögött ér ki az országútra. Azon jobbra
fordulva az aszfaltot koptatjuk Felsőregmecig. A falu határában
nyomóskút, innen az Ősrög tanösvényt követjük, balra elérjük az
I. világháborús emlékművet, jobbra fölfelé haladva innen az Északi
Z-höz is csatlakozva utunk felvezet a falu igen szép román kori
templomához. A templom mellett vezet fel mindkét jelzés jobbra,
aztán merőleges földútra érve balra tartunk, majd az első jobbra
térő földút visz tovább a szőlőhegyre. Később az Északi Z jobbra
tart, mi a tanösvény egyre ritkuló jelzésein a szalagozást követve
először megmásszuk a Mátyás-hegyet, aztán a Csonka-hegy
oldalában érünk vissza a határra, az Északi Z jelzésre. Itt balra
tartunk a Z jelzést és a határköveket ﬁgyelve a határon egészen
Dobonyáig, a XVII.40-es határkőig. Balra elhagyjuk a határt és a
jelzést és széles, zöld biciklivel jelzett úton jutunk a Zsíros-bányai
elágazáshoz, a 6. ellenőrző ponthoz.
Innen K+ jelzés visz szalagokkal kisegítve a célig, először a 200 éves
tölgyekhez, majd balra az Erzsébettanyán át Füzérkajatára, a
7. ellenőrző pontig.
A faluban a második nyomóskútnál kell jobbra fordulni egy kapun át a
K+ jelzésen, amin a temetőnél érjük el Pusztafalun a főutat. A jelzés
balra tart, majd az első sarkon jobbra fel Füzér felé. Beérve Füzérre
balra a Polgármesteri Hivatal épülete alatti sátorban érjük el a
résztáv célját.

