
Kedves Olvasónk! 

 

Az őszre hajlamosak vagyunk az elmúlás évszakaként tekinteni, hiszen ha kinézünk az ablakon, 

láthatjuk, hogy már vörös, bronz és aranysárga falevelek borítják a fákat, korábban sötétedik, 

reggelente pedig már kellenek a farmerkabátok és bőrdzsekik. Többségében saját tennivalónkkal 

vagyunk elfoglalva, hiszen az iskolák osztálytermei megteltek, munkahelyünkön is turbó üzemmódba 

kapcsoltunk a projektekkel zsúfolt, őszi évad miatt. Ebből fakadóan a nyári vakációzáshoz képest 

háttérbe szorulnak a kikapcsolódásra szánt órák, ritkulnak a szeretteinkkel együtt töltött, minőségi 

alkalmak. Ez az évszak azonban ideális a hosszú sétákra, hétvégi kirándulásokra, hiszen a déli órák 

vagy a napos időjárás még emlékeztetet a nyári időre, a változatos színekben pompázó természetről 

nem is beszélve. 

Gondolnánk, hogy a magyarok fele mindössze napi két órát tölt együtt családjával? Az általunk legutóbb 

végzett kutatás alapján elmondhatjuk, hogy a tendencia valós és kétségkívül jóval több időre lenne 

szükségünk, hogy kapcsolatainkat ápoljuk, élményt szerezzünk családtagjainknak és hasonlóan nekik is 

lehetőségük nyíljon mosolyt csalni az arcunkra.  

Felismerve a problémát arra törekszünk, hogy több hangsúlyt kapjon a közös idő és kisebb szerep 

jusson a házimunkára. Facebook felhasználóink segítségével összeállított, első Mizse Kisokosunkban 

számos házi praktikával és egyszerű, tápláló recepttel láttuk el olvasóinkat, hogy ezzel hozzásegítsünk 

lerövidíteni a háztartási kötelezettségekkel töltött órákat. Mostani kiadványunkkal pedig a közös, 

minőségien eltölthető időre szeretnénk belföldi túraútvonalakat, városi programokat kínálni 

Magyarország összes régiójából és biztatni mindazokat, akik kevés időt töltenek szeretteikkel.  Ezúton 

is köszönjük mindazon felhasználónak, akik programajánlójukkal hozzájárultak második kiadványunk 

megszületéséhez. 

Íme, hát a TOP10 belföldi program összeállításunk, ahol lemehetünk a föld mélyébe, felmászhatunk 

Magyarország legmagasabb pontjára, közben lazíthatunk számos fürdőben, megismerhetjük ezeréves 

történelmünket kiváló borvidékekkel megfűszerezve.  

További jó tanácsunk pedig: a hosszú túrákhoz ne felejtsünk el fejenként legalább 2 liter vizet 

magunkkal vinni, ajánljuk a nagykiszerelésű Mizse vizünket. 

 

Gazdagítsd minél több élménnyel a családi időtöltést! 

A Mizse Csapata 

http://www.mizseviz.hu/kisokos---letoltheto-pdf-fuzet-hazi-praktikakkal
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Bobpályától egyenesen a Kékes-tetőig 

Sok botanikus és geológus számára igazi kincses lelőhely az északi tájegységünk, a Mátra, de 

kikapcsolódásra, üdülésre is izgalmas helyszín lehet, hiszen a hegység délnyugati lábánál találhatjuk az 

Oxygen Adrenalin Parkot. Az élményközpontban olyan programok közül válogathatsz a család többi 

tagjával közösen, mint a bobpálya, erdei kalandparkok, íjászat, játszóház, állatsimogató, különböző vízi 

sportok, mint a vízi gömböly vagy a vízi akadálypálya. Ha pedig útra kerekednék, a Mátra Bobtól 11 

útvonal közül válogathatunk, amelyek közül van 20 perces útvonal, de az edzettebbek akár 6 órás oda-

vissza túrát is beiktathatnak, megmászva az ország legmagasabb pontját, a Kékestetőt. Itt találod a 

térképet. 

Hány éves kortól ajánlott? 

A parkban találtható Gyermek kalandpark már hároméves kortól ajánlott, így az egész család találhat 

magának kedvére valót.  

Mit vigyek magammal?  

 Túrázásra alkalmas, magas szárú cipőt vagy bakancsot, aminek gumírozott a talpa, lehetőleg 

legyen vízálló és ehhez passzoló vastag, hosszúszárú zoknit.  

 Aláöltözet a túrázáshoz, ami a túrázás okozta izzadságot elvezeti, illetve egy középső réteg 

és/vagy felső réteg, amely hőszigetel és megvéd a napsugárzás vagy az eső ellen.  

 Hátizsák benne fejenként minimum két liter vízzel, elsősegélycsomaggal, térképpel, elegendő 

mennyiségű, sokáig elálló ételekkel (javasoljuk a tejtermékektől mentes ételeket)   

 Fejfedő izzadásra 

 Naptej a későnyári időre  

 Kullancsirtó  

  

https://adrenalin-park.hu/turista-utvonalak
https://adrenalin-park.hu/turista-utvonalak
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A Bükk mesés birodalma 

A Heves megyében és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében elterülő Bükk-hegység hazánk egyik 

legváltozatosabb természeti látnivalója köszönhetően a részét képző Bükki Nemzeti Parknak, a 

hegység észak-nyugati részén elterülő festői Szilvásváradnak, vagy Miskolc agglomerációjában 

található lillafüredi vízesések, tanösvények, barlangok és tavak összességének. Mindkét terület 

bővelkedik látványosságokban, így választhatjuk egy-egy helyszínként, azonban egy őszi 

hosszúhétvégére is tervezhetjük mindként helység meglátogatását. A Mátrához hasonlóan itt is 

fellelhetünk lazább, illetve többórás túraútvonalakat. Akik az egész családdal kerekednének útra, 

ajánljuk a két kilométeres Lillafüredi függőkerttől induló és a Lillafüredi Libegő alsó állomásához érkező 

útvonalat érintve az Anna-mésztufabarlangot és hazánk legmagasabb vízesését a függőkertben. 

Lillafüredtől indul egy libegő is, illetve választhatjuk a földi útvonalat: az erdei kisvasutat. A Lillafüredtől 

40 kilométerre elhelyezkedő Szilvásvárad is tartogat programlehetőségeket kicsiknek és nagyoknak 

egyaránt. Itt található például a lipicai lótenyésztés hazai állománya, ahol felszállhatunk a ménes által 

hajtott lovas kocsikra, vagy megtekinthetjük a lótörténeti kiállítást.  

Hány éves kortól ajánlott? 

A piros és zöld vízszintes vonalakkal jelzett Lillafüredi két kilométeres útvonal ajánlott időseknek és 

gyerekeknek egyaránt. 

Mit vigyek magammal?  

 Libegőhöz és/vagy kisvasúthoz extra sapka és sál 

 Túrázás esetén lásd az első oldalban leírtakat 

 Lovagláshoz magas szárú csizma, erre alkalmas nadrág 
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A Mizse víz hazája: a középkori Lajosmizse 

Amennyiben a „zordon Kárpátoknak Fenyvesekkel vadregényes tája” helyett egy kis síksági kitekintésre 

vágyunk, a dél-alföldi régióban található, Bács-Kiskun megyei Lajosmizsét nemcsak kiváló hévíz 

kútjairól ismerhetjük, hanem igazi régészeti lelőhely és néprajzkutatói kincstár. Így a túra egyben 

időutazás is, mivel megcsodálhatjuk a kora középkori Pusztatemplom romjait és múlt századokból 

fennmaradt elemekből álló Tanyamúzeumot kezdve a lakóházaktól át az istállók, kocsiszínek korábbi 

verzióin. Kikapcsolódást nyújthat még a helyi lovastanya is, ahol a világtól elzárva találkozhatunk nem 

hétköznapi állatfajokkal és ülhetünk be a hely kínálta szórakoztató műsorokra.  

Hány éves kortól ajánlott? 

A lovastanyán gyerekeknek a lovaglás 10 éves kortól ajánlott, a műsorok nincsenek korhatárhoz kötve. 

Mit vigyek magammal?  

 Lovagláshoz magas szárú csizma, erre alkalmas nadrág 

 Őszi öltözék 
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Erdei napok, termálfürdős esték és Debrecen 

Hazánk második legnépesebb városában, Debrecenben és környező településein végtelen mennyiségű 

időt eltölthetünk kulturális programokkal, erdei túrákkal, kikapcsoló szabadidős tevékenységekkel. A 

belvárostól északra lévő Nagyerdei Park és ettől csupán pár lépésre lévő Debreceni Vidámpark és 

Állatkert, illetve a Debreceni Nagyerdő természetvédelmi terület külön-külön is megállják a helyüket 

egynapos programként, de akár egy teljes hétvégénket is rászánhatjuk az észak-alföldi 

megyeszékhelyen, esti kikapcsolódásként pedig választhatjuk a helyi élmény- és gyógyfürdőt. A 

várostól körülbelül 20 kilométerre van a Hajdúsági Tájvédelmi körzet is, melyet erdők, lápok, legelők, 

víztározók borítanak. 

Hány éves kortól ajánlott? 

A Nagyerdei játszótér és a Debreceni Vidámpark és Állatkert már 3 éves kortól ajánlott. 

Mit vigyek magammal?  

 Fürdőzéshez ne felejtsük otthon a fürdőruhát, úszósapkát, esetleg úszószemüveget, 

fürdőpapucsot és a fürdőtörölközőt  
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Történelmi merengés Bornemissza Gergely otthonában 

A Bükk-hegységtől nem messze, Heves megyében helyezkedik el az építészeti, gasztronómiai és 

kulturális fellegvár, Eger. A középkori város sokszínű programokkal kecsegtet, elég csak a minaretre, a 

várra vagy éppen a Lyceumra gondolni, de akár a 4 kilométer hosszú egykori dézsma útvonalát is 

felfedezhetjük. Ha a város színfalain kívülre is elkalandoznánk a családdal, akkor pedig elvezethetünk a 

körülbelül 20 kilométerre lévő Kaptárkövekhez vagy éppen a több százados múltra tekinthető Siroki 

várhoz. Rossz idő esetén pedig rengeteg múzeum áll rendelkezésünkre: ilyen például Kopcsik Lajos 

Guinness rekorder mestercukrász marcipán kiállítása, a csillagvizsgáló, ahol megtekinthetjük az „egri 

csillagokat”, vagy éppen a Gárdonyi Géza remekéből ismert szereplőket láthatjuk életnagyságban, a 

helyi panoptikumban, gyerek programként még ajánlott a Tűzoltómúzeum is. A nap végi fürdőzés pedig 

itt is ajánlott egy finom helyi bor kíséretével.  

Hány éves kortól ajánlott? 

A múzeumi programok 6-7 éves kortól ajánlottak, a termálfürdőzés 4 évesen már kipróbálható. 

Mit vigyek magammal?  

 Túrázás esetén lásd az első oldalban leírtakat 

 Fürdőzéshez ne felejtsük otthon a fürdőruhát, úszósapkát, esetleg úszószemüveget, 

fürdőpapucsot és a fürdőtörölközőt  
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Felszín alatti cseppkődíszek, északi hegyi terepek  

Az ország egyik legészakibb pontjánál találhatjuk az Aggteleki cseppkőbarlangról híres Aggteleki 

Nemzeti Parkot, melynek egy része átnyúlik Szlovákiába. A gyönyörű hegyes-völgyes vidék számos 

útvonalat kínál túracsoportoknak, családoknak, osztályoknak. Az Aggteleki Nemzeti Park pedig alkalmi, 

vezetett túrákat is szervez, ahol testközelből hallgathatjuk meg a szarvasbőgést, vagy épp geológusok 

mutatják be a helyi kőzetek sajátosságait. Kezdő túrázóknak ajánlott egy egy-két órás rövidtúra, mint 

például Baradla-tető, Mész-völgy útvonal, az edzettebbek bevállalhatnak akár 3-4 órás ösvényeket is. 

Az aggteleki táj mellett megismerhetjük ennek földalatti látványosságait is barlangtúrákon keresztül, így 

például betekintést nyerhetünk az aggteleki, a jósfavői vagy a vörös-tói barlangokkal is.  

Hány éves kortól ajánlott? 

3 éves kortól, de akár fiatalabbak is látogathatják a parkot 

Mit vigyek magammal?  

 A felszíni túrák esetén lásd az első oldalban leírtakat 

 Nem árt, ha van nálad láthatósági mellény és extra zseblámpa a barlangi túrákhoz 
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Nyugat-Magyarország ékessége 

A nyugati országrész is számos izgalmas helyszínt tartogat a túrázni vágyók számára, ilyen a Vas 

megyében fekvő ritka és változatos élővilágban gazdag tájegységünk, az Őrség is. Ősszel különösen 

gyönyörű színekben pompázik az erdővel borított vidék, a gombászoknak pedig igazi kincseskamraként 

üzemel. Erdei túraútvonalak, tanösvények várják az ellátogatókat parkokkal és játszóterekkel. Az 

Őrimagyarósdról induló, 10 kilométeres kedvcsináló túraútvonalon eljuthatunk a hegyhátszentjakabi 

Vadása-tóhoz is. Ezen kívül érdemes megnézni a kis őrségi falu, Velemér különleges templomát az 

Árpád-kori fénytemplomnak becézett műemléket is. Az őrség fővárosától, Őriszentpétertől az osztrák 

határ pedig mindössze körülbelül 10 kilométerre van, így akár felfedezhetjük az osztrák oldalt is.  

Hány éves kortól ajánlott? 

3, de akár fiatalabbak is  

Mit vigyek magammal?  

 Túrázás esetén lásd az első oldalban leírtakat  
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Tenkes kapitány és kénes gyógyír 

Dél-Dunántúlon, Baranya megyében lapul Harkány, a gyógyvizek otthona. Az idelátogatók ezrei élvezik 

évente a földből előtörő kénes forró vizet, ami nemcsak a pihenéssel alkot tökéletes párost, de egy-egy 

harkányi kúra hatékony gyógykezelésnek is minősül. Az itt található gyógyvíz bizonyítottan, és az 

országban egyedülállóan képes a pikkelysömör (psoriasis) tüneteit is enyhíteni, a mozgásszervi és 

ízületi betegségek mellett. Ha gasztronómiai különlegességgel akarjuk felpezsdíteni az utazást, 

érdemes ellátogatni a nem messze fekvő Villányi borvidékre. A Villánykövesdi Pincejáró Túra során 

túravezető társaságában 3 pince 10 féle borát kóstolhatjuk meg. A borkóstolás mellett ne sétáljunk el 

figyelmetlenül a Villányi-hegység lábánál fekvő siklósi vár mellett sem, hiszen falai ma 12 állandó 

kiállítást és a gyerekek számára beltéri játszóházat rejtenek. További érdekesség a várral kapcsolatban, 

hogy itt forgatták a méltán híres sorozatot, a Tenkes kapitányát, aminek néhány szereplőjét szintén 

megtalálhatjuk. 

Hány éves kortól ajánlott? 

A vár egész kicsiként, már 3 éves kortól ajánlott Játékország nevű helyiségével 

Mit vigyek magammal?  

 Fürdőzéshez ne felejtsük otthon a fürdőruhát, úszósapkát, esetleg úszószemüveget, fürdőpapucsot és 

a fürdőtörölközőt  

 Várnézéshez, pincetúrához ajánlott a meleg, őszi öltözet 
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A Pilisi Parkerdő erőt próbáló kincse 

A Visegrádi-hegységben megbújó Rám-szakadék vulkáni eredete miatt az egyik legnehezebben járható 

magyarországi jelzett turistautakat rejt magában. Az akár 35 méteres sziklatömeg és a köztük húzódó, 

alig 3 méteres útvonal rengeteg túrakedvelőt vonz magához, évente akár 60.000 főt. Bár a 

pihenőhelyeken asztalok és padok várják az odaérkezőket, a nehezen járható szakaszokon pedig létrák 

és kapaszkodók segítik az ideérkezőket, az összességében 112 méteres szintkülönbség leküzdése 

miatt azonban csak az edzettebbeknek ajánljuk ezt a természeti szépséget. Ha könnyebb, az egész 

család számára kényelmes útvonalat választana inkább, akkor akár az Áprily-völgyi Rege-Termő 

Tanösvényt, akár a Csergezán Pál-kilátóhoz vezető utat ajánljuk.  

Hány éves kortól ajánlott? 

A veszélyes útvonalak miatt inkább idősebb gyerekek számára, 12-14 éves kortól ajánlott a Rám-

szakadék, Áprily-völgyi Rege-Termő Tanösvényt vagy a Csergezán Pál-kilátót fiatalabbak is bátran 

látogathatják 

Mit vigyek magammal?  

Az első oldalon meghatározott holmikon kívül Rám-szakadék túrához ajánlunk: 

 Könnyű öltözéket, minimális súlyú hátizsákot  

 A létrákhoz és kapaszkodókhoz sportkesztyűt  

 Védősisakot és védőszemüveget 
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 Régmúlt és az ősz múzeuma: Ópusztaszer 

A Tiszától nyugatra, Szegedtől mindössze 30 kilométerre fekszik Ópusztaszer. A helység egyik fő 

nevezetessége a madárpopulációban gazdag Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet, ahol a nyüzsgő őszi és 

tavaszi szezon páratlan látványt nyújt a visszatérő madársokasággal, éppen nyíló apró vetővirággal és 

visszhangzó szarvasbőgéssel. A természeti helyen járva betérhetünk még a Nemzeti Történeti 

Emlékparkba, megcsodálhatjuk a honfoglalás emblematikus körképét, a Feszty Árpád panoráma 

festményt, a kupolatetőkkel díszített, nomád otthonokat, a jurtákat Csete György és Dulánszky Jenő 

építész tervezésével. Az egyikben még egy kétezeréves mamutfenyő metszettel is találkozhatunk, 

amely majdnem az egész jurtát kitölti. Október 31-ig pedig a park Árpád-kori lovas műsorai várják az 

egész családot, a kisebbek pedig kipróbálhatják a nomád játszóteret is.  

Hány éves kortól ajánlott? 

A körzet nincs korhatárhoz kötve 

Mit vigyek magammal?  

 A madárvonulás megcsodálásához semmiképp se hagyd otthon a távcsődet 
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