
Útvonalvezető (15 km )
A kastély kapuján kilépve egyenesen haladunk és 100m után elérjük az OKT kék, a Cserehát 
turistája piros jelzését. Jobbra fordulunk és a római katolikus templom felé haladunk. A templomot 
övező járdán haladunk tovább a boltig, majd a K jelzéseken a görög katolikus templom felé tartunk. 
A templom előtt elhaladva az utca végéig megyünk (1km). Itt a jelzések jobbra felkanyarodnak a 
dombtetőre mi azonban egyenesen haladunk tovább!!! 350 méter után átmegyünk egy kisebb 
árkon és balra fordulva egy fás-bokros  sáv mentén egészen az erdő széléig haladunk (2,22km). Az 
erdőt elérve jobbra fordulunk  az erdő szélén található magasles irányába. 100  méter  megtétele 
után  (még a magasles előtt) balra bekanyarodunk az erdőbe. 370 méter után elérünk egy irtást (bal 
oldalunkon lesz), ennek a végére érve (3,17km)  jobbra fordulunk. 460 méter megtétele után (3,63) 
megpillantjuk balra lenn Gadna község templomtornyát. Balra letérve az útról egy mezőn 
egyenesen lefelé haladunk a templom felé!!! A temető bal felső sarkánál bemegyünk és a templom 
bejárata felé haladva elérjük az 1. E.P.-ot(Gadna, Görög Kat.templom – 4,1km). Bélyegzés után 
lefelé folytatjuk utunkat, a falu főútjáig. Egyenesen haladunk tovább, egy hídon átmegyünk a 
patakon és utána balra fordulva folytatjuk utunkat. 200 méter után (4,55km) balra fordulunk az erdő 
szélén található kereszt irányába. Villanypásztor mentén kanyarog az utunk. 5,45km-nél elhaladunk 
egy beton villanyoszlop mellett. 220 méter után balra fordulva elkanyarodunk, majd néhány 
lépés után újra balra fordulunk. Pár lépés után jobbra fordulunk és  egy ösvényen a dombtető 
felé haladunk!!! Az erdőt elérve jobbra fordulunk, majd balra bekanyarodunk az erdőbe. Néhány 
száz méter után elérjük az OKT kék jelzését(6,71km). Itt jobbra fordulva egészen Irota községig 
követjük a kék jelzéseket!!! Az erdőből kiérve (7,25km) jobbra tartva  haladunk  tovább. 
Figyeljünk mert innen Irotáig nem nagyon találkozunk kék jelzéssel. Az erdőbe már nem megyünk 
vissza, hanem a dombtetőn haladunk enyhén balra (a bokrok közé se menjünk be, hanem azoktól 
balra haladjunk) , majd egyenesen tartva Irota irányába. Hamarosan elérünk egy bekerített 
területet(8,13km). A kerítés mentén haladunk tovább egyenesen, majd a sarokhoz érve jobbra 
fordulva továbbra is a kerítés mentén haladunk. Amikor a bekerített terület alsó végén található 
kapuhoz érünk (8,94km)  egy vas villanyoszlopon újra meglátjuk a kék jelzést. Ezt követve 
bemegyünk a faluba. A település főutcáját elérve a kék jelzés jobbra elkanyarodik (9,47km).  Mi 
balra fordulunk és a piros jelzésen haladunk tovább. 100 méter múlva elérünk egy gázlerakatot és 
egy kisebb szabadtéri színpadot. A lerakat és a színpad  között balra letérünk a műútról  és egy 
kis ösvényen átkelünk a patakon, hogy elérjük a 2. E.P.-ot (Szabadság út 19. – Ovád Ferencné 
háza – 9,65km). Bélyegzés után ugyanazon az úton haladunk visszafelé , amelyiken jöttünk. A 
bekerített területhez érve figyeljünk, mert a 30 km és a 45 km  útvonala nem a kék jelzésen halad 
tovább  hanem a kerítéstől balra . Mi azonban a kerítés   mentén  jobbra felfelé haladunk 
Felsővadász irányába. Arra figyeljünk, hogy ahhoz  ponthoz érve ahol Gadna felől elértük a kék 
jelzést  ne menjünk Gadna irányába, hanem  a kék jelzésen haladjunk tovább egyenesen . 
Felsővadász előtt nem sokkal balra letérünk a kék jelzésről. Hamarosan kiérünk az erdőből és jobbra 
a völgyben megpillantjuk  Felsővadászt. A réten lefelé haladjunk a falu szélső házának irányába. Ezt 
elérve rátérünk a műútra és a község központja felé tartunk. A takarék szövetkezetnél balra 
fordulunk, majd egy hídon átmenve egyenesen haladunk tovább a kastély irányába. Elérve túránk 
célját átvesszük megérdemelt jutalmunkat és pótoljuk az elégetett kalóriákat.

útvonal résztáv össztáv részszint összszint jelzés

Felsővadász  -  Gadna 4,1km 4,1km 85m 85m K,P,festés

Gadna - Irota 5,55km 9,65km 104m 189m festés,K,P

Irota - Felsővadász 6,6km 16,25km 111m 300m P, K,festés



Útvonalvezető (30km)
A 2.E.P.-ig (Irota, Szabadság út 19.) az útvonal megegyezik a 15 km útvonalával (lásd 15 km-es 
útvonalvezető). Bélyegzés után ugyanazon az útvonalon haladunk tovább , amelyiken  beérkeztünk 
a településre. A faluból kiérve és a bekerített terület kapujához érve (10,3km) azonban a 15 km és a 
30/45 km útvonala nem ugyanarra halad tovább . A rövid táv a kerítés mentén  jobbra felfelé , a 
30 és 45 km pedig a kerítés mentén balra halad tovább!!!! 700 méter megtétele után 
elkanyarodunk a kerítés irányából balra és felfelé kapaszkodunk az erdő és a kukoricatábla 
irányába. Az erdőt elérve (11,2km) jobbra fordulunk. Elhaladunk egy magasles mellett (11,36km), 
majd  140 méter után  egy fára építetett magasles előtt balra bekanyarodunk az erdőbe. Az erdőből 
kiérve (12,8km) balra haladunk tovább a dombtető felé. Felérve hamarosan egy kicsit jobbra 
előttünk látunk egy magaslest. Az  erdő majd egy fás-bokros sáv mentén annak irányába haladjunk, 
majd azt elérve (13,5km) balra fordulunk és egy fás –bokros sáv mentén haladunk egyenesen   az 
erdő irányába. Az erdő széléhez érve (14,3km) balra fordulunk és az erdő szélén haladunk tovább. 
15km-nél  után bemegyünk az erdőbe és ott haladunk 140 méter t egyenesen. Ezután újra kiérünk az 
erdőből. Az első lehetőségnél jobbra fordulunk egy kis ösvényen. 220 méter után  újra 
bemegyünk az erdőbe és ott haladunk 300 métert. Az erdőből kiérve megpillantjuk Gagybátor 
községet. 80 méter után jobbra fordulunk, majd kb. 100 méter után balra fordulva haladunk lefelé a 
völgy és a túloldali dombon található vízművek építménye  irányába. A völgybe érve átkelünk egy 
kisebb köves árkon (16,33km)  és egyenesen fölfelé haladunk a dombtető irányába. A  vízművek 
építményét elérve (16,9km) balra tartunk a település irányába. Figyeljünk mert két út is halad a 
község felé. Mi a kevésbé járt úton (jobb oldali) megyünk lefelé és elérjük a falu felső utcáját 
17,2km). Itt balra fordulunk majd 300 méter után jobbra haladva átmegyünk egy kisebb hídon. 
Aztán balra fordulva haladunk  a református templom felé . A 3.E.P. a templom bal oldalán található 
a református egyház gyülekezeti termében (17,9km). Bélyegzés után balra fordulva elhagyjuk 
Gagybátort. 300 méter után megpillantjuk  a gagybátori  temető bejáratát. Itt letérünk a 
műútról és bemegyünk a temetőbe. Felmegyünk a temető felső részére és az ott lévő kapun 
kimegyünk. A műutat elérve jobbra fordulunk és Gagyvendégi felé haladunk. A település határát 
jelző tábla után 200 méterre balra található a Vendéghy Kúria épülete. Érdemes besétálni és kívülről 
megnézni az épületet és parkját. A túra a kúria mellett a műúton halad tovább. Hamarosan egy T 
elágazáshoz érünk (19,9km). Itt egyenes haladunk tovább egy keskenyebb aszfaltozott úton a 
Virhó irányába. 400 méter után elérjük az egyik helyi vállalkozó mezőgazdasági telephelyét. A 
telephely kerítése mellett haladunk jobbra  felfelé a dombtető (Virhó) irányába.  A dombtetőre érve, 
jobbra tekintve már látható a Magas-hegyi kilátó beton építménye. Egy fás-bokros területhez érve 
elérjük a Cserehát turistája piros jelzését (21,5km). Itt jobbra fordulunk és Magas-hegyi kilátó felé 
haladunk a piros jelzésen. Fontos hogy 22,1km-nél  ne térjünk le balra a völgy felé, hanem egy 
napraforgótábla mentén haladjunk a kilátó irányába. A kilátó közelében (a műút elágazásának 
elérése előtt kb. 150 méterrel) figyeljünk, mert balra letérünk a piros jelzésről és  egy kis 
ösvényen (sűrű bokorsoron átvágva – 23,15km) közelítjük meg a kilátó betonépítményét. 
(4.E.P. -23,33km ). A kód feljegyzése után lefelé haladunk a műút irányába. A műút hármas 
elágazásához érve egy pár lépest balra haladunk, majd  a buszmegállót jelző táblánál elindulunk a 
völgy irányába.  A piros jelzés egy villanyoszlopon található.  Próbáljunk a villanyoszlop bal oldalán 
elhaladni, majd  az alatta található néhány fának szintén a bal oldalán haladjunk. Sajnos néhány száz 
méteren keresztül nagyon nehéz terepen kell haladnunk, még kitaposott ösvényt sem nagyon 
találunk. Egy erdősávot elérve hamarosan  ismét megpillantjuk a piros jelzést és azon haladunk 
lefelé. 300 méter megtétele után elérjük Magyarország legkisebb települését, Szanticskát (5.E.P. –
Völgy utca 38. – 24,1km). Bélyegzés után a műúton a  falu kicsiny temploma felé haladunk. Itt 
balra fordulunk (24,4km) és 180 méter után elhaladunk a település temetője mellett. Itt is egy 
kevéssé járt úton haladunk. 24,8km-nél elérjük a 8-as számú, majd 25km-nél a 9-es számú 
magaslest.,Itt egy kicsit balra tartva bemegyünk az erdőbe. 700 méter után a piros jelzés balra 
kanyarodik és 100 méteren keresztül a fák között haladunk, mígnem újra kiérünk egy kicsit 
szélesebb útra. Egy útelágazáshoz érve jobbra fordulunk (26,1km) és a piros jelzésen haladunk 
tovább. 300 méter után  egy y elágazáshoz érve a bal oldali úton haladunk tovább. Járt és kevéssé 



járt szakaszok váltogatják egymást. 27,6km –nél a piros jelzés balra felfelé kanyarodik 
Abaújszolnok irányába, mi azonban jobbra haladunk lefelé és 100 méter után  elérünk egy 
megművelt mezőgazdasági területet. Itt balra fordulunk és a megművelt terület legfelső szélén, és az 
erdő szélén haladunk tovább. A távolban láthatjuk Nyésta község templomát. 500 méter után, egy 
napraforgótábla előtt jobbra lekanyarodunk az erdőtől és a völgy irányába haladunk tovább. 300 
méter után balra fordulunk és a napraforgótábla mentén haladunk egy magasles irányába. 28,8 km –
nél elérjük a magaslest és egyenesen haladunk tovább.  29,3km – nél  elérjük a település szélső 
házának kertjének felső részét. Itt az OKT kék jelzésébe becsatlakozva jobbra haladunk. A faluba 
leérve átmegyünk egy hídon, aztán balra fordulunk a templom irányába (6.E.P. – 29,6km). A 
templomtól visszafelé indulunk el és egyenesen elhagyjuk Nyéstát !!! A település végét jelző 
tábla után (még a vízművek építménye előtt) az első lehetőségnél balra elindulunk felfelé. Néhány 
száz méter után egy elágazáshoz érünk, itt jobbra fölfelé vezető utat (OKT jelzés) választjuk. A 
dombtetőre érve egy újabb elágazáshoz jutunk. Itt jobbra fordulva haladunk tovább még mindig az 
OKT kék jelzésén. Egy tőlünk balra lévő bokor és fasor mentén haladunk. Hamarosan megpillantjuk 
Felsővadász görög katolikus templomát. Tovább haladunk a bokorsor mentén. Hamarosan jobb kéz 
felől is egy bokros fás terület kísér minket. Fontos, hogy ne térjünk le jobbra a görög katolikus 
templom felé, hanem egyenesen haladjunk tovább. A dombról leérkezve elérjük a község Hunyadi 
utcáját. Ezen az utcán haladunk végig amíg elérjük a kastély parkját övező kerítést. Egyenesen 
haladunk lefelé a római katolikus templom irányába. A templom és a kastély között elhaladva 
elérjük a templomtól a kastélyig vezető járdát. Ezen elmegyünk a kapuig, majd besétálunk a célba 
(32,9km).

útvonal résztáv össztáv részszint összszint jelzés
Felsővadász  - Gadna 4,1km 4,1km 85m 85m K, P,festés

Gadna - Irota 5,55km 9,65 km 104m 189m  festés,K,P
Irota - Gagybátor 8,25m 17,9km 161m 350m P,K,festés

Gagybátor - Magashegyi kilátó 5,4km 23,3km 150m 500m festés,P,fest.
Magashegyi kilátó - Szanticska 0,8km 24,1km 3m 503m P,festés

Szanticska - Nyésta 5,5km 29,6km 69m 572m P,festés,K
Nyésta - Felsővadász 3,3km 32,9km 83m 655m K,festés

Útvonalvezető (45km, 45km terepfutó,45MTB)
A nyéstai templomig (6.E.P.) az útvonal megegyezik a 30 km útvonalával (lásd  30 km-es 
útvonalvezető). 
A templom után tovább megyünk egyenesen és a falu utolsó házát elhagyva (30,1km) 100 métert 
jobbra fölfelé megyünk,  majd balra fordulva követjük a villanyoszlopokat és a völgyben  Selyeb 
irányába tartó patakot. 30,9km-nél  balra műút túlsó oldalán található szeszfőzdét láthatjuk, de mi 
továbbra is követjük a patakot. Selyeb községet elérve hamarosan balra fordulunk (32,98km) és egy 
széles hídon átmegyünk a patakon a község főutcája felé. A főutcára kiérve, a Szent Erzsébet 
szobornál jobbra fordulunk a falu központja felé. Elhaladunk az italbolt, református templom 
(33,6km), iskola mellett és hamarosan a görög katolikus templomhoz érünk (7.E.p. – 34,1km). 
Pecsételés után keresztezzük a műutat és a volt Virradat TSZ épületei felé tartunk. A kapunál jobbra 
fordulunk, majd néhány méter után balra. A kerítéssel párhuzamosan kaptatunk a dombtető felé. A 
kerítés és egy kukoricatábla tetejéhez érve (35,1km) néhány lépést balra megyünk, majd 
jobbra folytatjuk tovább utunkat a dombtető felé. A dombtetőre érve (35,4km)  megpillantjuk 
Kupa községet  Leereszkedünk a község temetőjének irányába és a temetőt magunk mögött hagyva 
elérjük a Mezőgazdasági Múzeumot (8.E.p. – 36,9km). A P+ jelzésen haladunk tovább a falu 
központja felé. A haranglábnál jobbra fordulunk (37,3km) és a műúton kaptatunk fölfelé. 250 
méter után balra letérünk a műútról és egy betonlapokkal kirakott árok mentén haladunk a 
vízművek építménye felé. Továbbra is egyenesen haladunk tovább az erdő széléig (38,31km) . Itt 



jobbra fordulunk és egyenesen a dombtetőn folytatjuk tovább utunkat. 39,38km-nél  beérünk 
az erdőbe és ott megyünk  600 métert. Az erdőből kiérve jobbra haladunk tovább (az erdő szélén. 
40,34km – nél elérünk egy magaslest, majd 300 méter után egy másikat. 40,72km –nél  újra 
bemegyünk az erdőbe és ott haladunk 300 métert. Az erdőből kiérve (itt már láthatjuk magunk előtt 
Felsővadászt) jobbra letérünk a Piros jelzésről a völgy irányába. Az erdő szélén lefelé 
folytatjuk utunkat, s egészen a műútig ereszkedünk. Az útszéli kereszthez érve (42,45km) 
balra fordulunk és a műúton haladunk tovább Felsővadász központjáig. A 
Takarékszövetkezetnél  (44km)jobbra fordulunk és felmegyünk a kastélyban található célig 
(44,3km).

útvonal résztáv össztáv részszint összszint jelzés
Felsővadász  - Gadna 4,1km 4,1km 85m 85m K, P,festés

Gadna - Irota 5,55km 9,65 km 104m 189m  festés,K,P
Irota - Gagybátor 8,25m 17,9km 161m 350m P,K,festés

Gagybátor - Magashegyi kilátó 5,4km 23,3km 150m 500m festés,P,fest.
Magashegyi kilátó - Szanticska 0,8km 24,1km 3m 503m P,festés

Szanticska - Nyésta 5,5km 29,6km 69m 572m P,festés,K
Nyésta - Selyeb 4,5km 34,1km 18m 590m festés
Selyeb – Kupa 2,8km 36,9km 95m 685m festés

Kupa - Felsővadász 7,4km 44,3km 125m 810m P+,P,festés

Néhány technikai információ
A túrán mindenki a saját felelőségére indul el, ezért kártérítés a rendezőségtől semmilyen módon 
nem igényelhető. Ha a résztvevők közül valaki úgy határoz, hogy a túrát megszakítja, vagy távot 
módosít, kérjük feltétlenül jelentse be a legközelebbi ellenőrzőponton. Ha ez nem lehetséges, akkor 
a név és rajtszám közlésével társaival üzenje meg. A 45km teljesítő terepfutók és gyalogosok 
minden ellenőrzőponton elsőbbséget élveznek. Kérünk minden kedves túrázót, hogy segítsék a 45 
km-t teljesítőket. Kérünk mindenkit, hogy aki igazolófüzetet talál, az a következő ellenőrzőponton 
adja le.
A túra során bármilyen jellegű kérdéssel forduljon a szervezőkhöz, pontőrökhöz.
Hoskó Roland (30/4034211) Fehér Ernő(30/8132265)
Kérünk mindenkit, hogy fokozottan ügyeljen, nehogy szemetet hagyjon maga után. A verseny 
feladásáról feltétlenül értesítse a szervezőket. 
A túrával kapcsolatos észrevételeit, élményeit  a hosko.roland@gmail.com email címre is 
eljuttathatja, amit előre is köszönünk.
Jó túrázást és élményekben gazdag, sikeres teljesítést kívánunk :

Felsővadászi DSE



Név :……………………………………….. Rajtszám :……………

Indulási idő : …………….. Táv:……….. Érkezési idő: …………

 Gadna,Görög Kat. 
templom (4,1km)
15,30,45 km: 1.E.p.

Nyitva:7:30-11:00

Irota,Szabadság u.19.
(Ovád Ferencné háza 
(9,65km)
15,30,45km:2.E.p.

Nyitva: 8:30-12:30

Gagybátor,ref.egyház 
gyülekezeti terme 
(17,9km)
30,45km:3.E.p.

Nyitva:10:00-15:00

Magas-hegy,kilátó 
(23,3km)
30,45km: 4.E.p.

Hány létrafoka van a 
kilátó legalsó 
falétrájának?

Szanticska,Völgy út 
38. (24,1km)
30,45km: 5.E.p.

Nyitva: 11:00-16:30
Frissítőpont

Nyésta,római katolikus 
templom (29,6km)
30,45km: 6.E.p.

Nyitva:12:00-17:30

Selyeb,Görög Kat. 
templom (34,1km)
45km: 7.E.p.

Nyitva: 12:30-18:30

Kupa,Mezőgazdasági 
Múzeum (36,9km)
45km: 8.E.p.

Nyitva:13:00-19:00
Frissítőpont

Cél – Felsővadász, 
Rákóczi kastély

Nyitva:11:30-20:00
meleg egytálétel,tea, 
ásványvíz


