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Istvánkúti turistaház

Az istvánkúti vadászház a Zempléni-hegység egyik legszebb részén, az István-kút-völgy és a Sólyom-kőtető találkozásánál található, a Nyírjes Természetvédelmi Terület határán.

Megközelítése:
Középhutáról a felfelé törő sárga jelzést követve egyszerre tágas völgy előtt találjuk magunkat. A jelzés
jobbra fel, lankás erdészeti úton visz tovább a Mlaka-rétig, amelynek túlsó végén a kék jelzésre váltva bal felé
indulunk tovább. A jelzés balra az első lehetőségnél letérít minket a kényelmes útról, de a faházat megpillantva
már majdnem megérkeztünk. A kis tó mellett balra elhaladva érünk a kőházhoz.
Hosszabb, de kényelmesebb az út, ha Újhutáról indulunk. A műútról balra letérve a kék négyzetet követve a
Szpalanyica-völgyön haladunk, amelynek végén jobbra, majd az országos kékre rátérve hirtelen balra visz
utunk a Mlaka-rétig, ahonnan az előbbiek szerint megyünk tovább.
Alig hosszabb az út a magasan fekvő Regécről. A zöld jelzésen haladva a Tokár-tető tömbjéhez érünk, ahol a
jelzett útról jobbra letérve, a hegy megkerülése nélkül érhetjük el a házhoz vezető kék jelzést.
Kőkapuról Rostallón át a sárga jelzést követve az Ördög-völgyben, majd azt jobbra meredeken elhagyva a
völgy peremén jutunk fel a Mlaka-rétre. (Istvánkútról a Mlaka-réti kitérő nélkül is lejuthatunk az Ördögvölgybe, ha a Kecskés mellett balra lefelé haladva, nem sokkal a forrás után jó érzékkel megcélozzuk a Vadászbérc és a Nagy-Vadász-tető közötti legalacsonyabban fekvő részt.)
Óhutáról is fel lehet jutni Istvánkútra. Az István-kút-völgy szép és izgalmas terepén szinte egyenesen haladva
jutunk el a házig, amennyiben nem tévedünk el. Az elágazások és a térképen még szereplő középső útszakasz
hiánya miatt az utat nappal és lefelé menet célszerű megismerni.
A házból induló kirándulások leggyakoribb célpontjai a közelben lévő szép kilátást nyújtó csúcsok. A jelzésen
felfelé indulva a Nagy-Péter-mennykő, lefelé a Kerek-kő szirtjeiről nyílik széles panoráma. Az egészen közeli
Sólyom-bércen pedig a naplemente nyújt igazán szép élményt, elsősorban télen, amikor a Regéci vár is ott
díszeleg a lenyugvó nap mellett.

A ház felszereltsége, információk:
Az istvánkúti ház szobából, konyhából, előtérből és kamrából áll. A férőhelyek száma tíz. A szobában lévő öt
darab emeletes faágyon kívül azonban szükség esetére a konyhában is találunk egy nem túl jó állapotban lévő
emeletes ágyat. Ugyanakkor elmondható, hogy teljes kihasználtság esetén a ház már zsúfoltnak tűnik, ezért a
tervezésnél ezt is vegyük figyelembe. A ház igazi kulcsosház-jelleggel működik. Állandó, ott lakó gondnoka
nincs, ezért előzetes felfűtést és ellátást nem tudunk biztosítani. Az ágyakon szivacsból készült matrac, nagy
méretű párna, valamint pléd található. A komfortos alvásról (ágynemű, hálózsák, kispárna) mindenkinek
magának kell gondoskodnia. Világításhoz elektromos áram hiányában gyertyát, mécsest, elemlámpát
használunk. Ivóvizet a közelben lévő kiépített forrásról hozhatunk, így mind a főzés, mind a tisztálkodás házon
belül megoldható. (A forráshoz az utat fákra festett kéznyomok mutatják.) Illemhely a házon kívül található, de
a távolabbi, faház melletti vécét is nyugodtan használhatjuk. A szobában fatüzelésű kályha van, amely főzés
szempontjából inkább csak melegítésre alkalmas; komolyabb műveletekre használjuk a konyhában lévő
tűzhelyet, vagy még inkább az előtérben található bográcsot! A házat a 20/91-42-490-es telefonszámon lehet
kibérelni (Szentesi László). A bérleti díj 500 Ft/fő/éjszaka. Az egyeztetés során meg kell beszélni a kulcs
átvételének és két-három napon belüli visszajuttatásának módját.
Ez, valamint az összegyűjtött bérleti díj átadása személyesen (elsősorban Debrecenben) vagy postán keresztül
történhet.

Házirend
A ház helyiségeit és berendezését minden esetben rendeltetésének megfelelően használjuk!
A fokozott tűzveszély miatt mind a házban, mind környékén óvatosan bánjunk a fűtő- és
világítóeszközökkel! Gyúlékony tárgyak közelében ne hagyjunk őrizetlenül gyertyát, a ház előtti
tűzrakó helyeket ne használjuk tiltott vagy alkalmatlan időszakban, és távozáskor ne hagyjunk parazsat
a kályhában!
Az ivóvíz szállítására és tárolására alkalmas edényeket (fémkupa, műanyag kanna) ne használjuk más
célra, és sose hagyjuk fedetlen! (A házban tartózkodó pelék beleeshetnek és elpusztulhatnak, és ekkor az
edény is alkalmatlanná válik ivóvíz tárolására.) Kezünkből ne tegyük le a kannatetőt, ha fennáll annak
veszélye, hogy ottfelejtjük! A fagyveszélyre gondolva ne hagyjunk vizet az edényekben!
Hagyjunk magunk után legalább egy napra elegendő tűzifát! Gondolhatunk a kis létszámú, gyengébb
fizikumú és kedvezőtlen időjárási körülmények között itt tartózkodó társainkra is. Nagyobb mennyiségű
fát a pele-lakban is el lehet helyezni. Lehetőség szerint hagyjunk száraz gyújtóst is!
Hozzunk magunkkal gyertyát, mécsest, gyufát, begyújtásra alkalmas papírt, tűzgyújtó tablettát!
Az étkezéshez használt kisebb eszközöket tisztán és szárazon a konyhai fémszekrényben kell tárolni. A
pelék miatt ne hagyjunk éjszakára csomagolatlan élelmiszert a házban! Ha romlandó élelmiszert
hagyunk itt, csomagoljuk be alaposan, és lehetőleg írjunk mellé néhány adatot (dátum, tárolási
körülmények, de akár a nevünket is), hogy a következő társaság bizalmatlanságát eloszlassuk!
Távozáskor a házat rendezetten és kitakarítva hagyjuk magunk után! Mind a belső, mind a külső ajtót
gondosan zárjuk be, a szemetet pedig (üveg, műanyag flakon, konzervdoboz, stb.) vigyük magunkkal a
legközelebbi hulladékgyűjtőbe!
A peléket senki ne zavarja, az állatok védettek!
A házat körülvevő terület fokozottan védett természetvédelmi terület, ezért az ott-tartózkodásra a
természet védelméről szóló (1996. évi LIII.) törvény előírásai az irányadók. Kérjük a látogatókat,
hogy viselkedésükkel őrizzék meg a terület háborítatlanságát, ne végezzenek olyan tevékenységet,
amely ellenkezik a törvény betűjével és szellemével.
Kérjük, érezze jól magát, és ebben segítsen társainak is!
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