Erdőbénye Diáktanya

Erdőbénye falu fekvése és az odautazás lehetőségei
Erdőbénye Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Zempléni-hegység déli részén, Tokaj-Hegyalja
belsejében, hegyektől körülölelt, hangulatos település, a Bénye patak völgyében.
1600 lakosú, gazdag történelmi múlttal és emléképületekkel rendelkezik. Jó fekvése következtében
könnyen elérhetők a megye másik, nagymúltú települései.
Közúton (az Alföldről indulva) a 47-es úton Debrecenen, Nyíregyházán keresztül rátérünk a Tokajba vezető
38-as útra. Innen a Miskolcot Sátoraljaújhellyel összekötő 37-es útra kanyarodunk (jobbra), s haladunk
Sárospatak felé. Mintegy hét km megtétele után érjük el az Erdőbényét jelző táblát. Itt balra fordulva hat km
után érkezünk a faluba.
Vasúton legegyszerűbb Miskolcon keresztül odautazni, bár ebben az esetben is többször át kell szállni. A
vasút olcsóbb utazást kínál, de osztályok, nagyobb csoportok számára az autóbusszal történő odautazás
azért javasolt, mert így könnyebben megközelíthetők a környékbeli történelmi emlékhelyek.
Visszatérve a vasútra: a Miskolc-Sátoraljaújhely vonalon utazva, az Erdőbénye-Szegilong vasútállomáson
kell leszállni. Az állomásról, a faluba és vissza, minden vonathoz buszjárat csatlakozik.

Tudnivalók a Diáktanya használatáról
Cím: Mulatóhegy 1. sz. A Mulató-hegy a falu szélén található, 230 méter magas. Tetején rádióerősítő
antenna, így már messziről észrevehető, de természetesen a faluban mindenki tudja, hol a “Mulató”, így
nem nehéz útbaigazítást kapni. A Diáktanya e hegy lábánál épült, így legalább 100 méterrel magasabban
fekszik, mint a falu. Ebből következően az üdülő udvaráról gyönyörű és akadálytalan kilátás nyílik a
környező hegyekre.

Étkezési és vásárlási lehetőségek
A faluban nincs csoportos étkezésre alkalmas vendéglő, de a magánkézben lévő napközis konyha és
étkezde mindenféle étkezési igényt ki tud elégíteni. Napi háromszori étkeztetést is vállalnak. Előzetes
bejelentés alapján kell megrendelni a kívánt étkezést, mely eltérhet az adott időszakra tervezett napi
menütől is.
Az étkezde a falu központjában, a Diáktanyától 8-10 perces gyalogos távolságra van (47/336-252). A
központban három ABC található, mindhárom igen bőséges áruválasztékkal. Mindig van friss kenyér,
pékáru, tejtermék, zöldség, gyümölcs, vegyi- és kozmetikai cikkek. A központhoz közel található a Posta,
ahol friss sajtótermékek kaphatók. Telefonálni nyilvános fülkéből lehet, melyek egyike a központban van
(kártyával és pénzzel is működik). A faluban több vendéglátóipari egység üzemel (kocsma), melyekben
biliárdasztalok, játékgépek biztosítják a vendégek szórakozását.

Turisztikai és sportolási lehetőségek
Erdőbénye környéke kiválóan alkalmas hosszabb-rövidebb túrák megvalósítására. Kijelölt turistautakon
lehet eljutni a tervezett célig. Az egyik legszebb és legkedveltebb az Aranyos-patak völgye, mely a falutól
hat km-re található. Említést érdemel még a közelben lévő, kellemes gyalogtúrával elérhető Szokolya - a
környék legmagasabb pontja - és a mellette lévő tó.
Autóbusszal pedig a távolabbi nevezetességek, történelmi emlékekkel rendelkező faluk, városok is
elérhetők 100 km-es körzeten belül, többek közt Sárospatak, Széphalom, Hollóháza, Boldogkőváralja,

Monok, illetve a Tokaj-hegyaljai borvidék legnevezetesebb települései: Tokaj, Tarcal, Mád, Tállya, Golop,
Tolcsva.
Természetesen Erdőbényén is találhatunk vendégfogadásra alkalmas pincéket (pl. Szendrei Andrásnéjé,
Csiszovszki Györgynéjé). Tokajt elhagyva a következő település Bodrogkisfalud, ahol a legnevezetesebb
pincészet Hudácskó Jánosé (47/396-736).
A Diáktanya területén kis helyet igénylő szabadidős sportok művelhetők, ezekhez megvannak a szükséges
eszközök is (pl. tollaslabda, röplabda).
Kettőszáz méterre található a futballpálya, mely kiválóan alkalmas nagy helyigényű sportok űzésére is
(labdarúgás, atlétika). Használatához a helyi sportköri elnök engedélye szükséges. A faluban található még
egy bitumenes kézilabdapálya, ez szabadon igénybe vehető.
Igény esetén bérbe vehető az iskola 10X20 méteres tornaterme is, ahol kosárlabdázni lehet. Strand és
úszási lehetőség a kb. 20 km-re lévő Sárospatakon van.

A Diáktanya rendje
Ahhoz, hogy a vendégek kellemes emlékekkel hagyják el az üdülőt, kérjük a következők betartását, illetve
betarttatását!
1.
A Diáktanya a falu területén van, ezért az ottlét alatt mindenki köteles a falu lakóival a jó kapcsolatot
fenntartani, amit elsősorban udvarias és kulturált viselkedéssel érhet el.
2.
A Diáktanya környéke, így a Mulató-hegy is magántulajdon, ezért a tetőre csak az odavezető,
szilárd burkolatú úton lehet felmenni.
3.
Szigorúan tilos és életveszélyes a Diáktanyához közeli kőbányát úgy megközelíteni, hogy a bánya
mellett haladó út és a bánya között kihúzott drótkötelet a kiránduló átlépje. Kiskorú gyermekek kísérő nélkül
nem bóklászhatnak a Mulató-hegyen, elsősorban a fent említettek miatt. A már nem művelt kőbánya alján
kristálytiszta vizű tó található, a fürdés benne tilos és életveszélyes, mivel bányagép-roncsok találhatók a
víz alatt. Magánterület a tulajdonos engedélyével látogatható.
4.
A Diáktanya területe - a faházak miatt -, illetve a kerítésen kívüli területek - a száraz gáz miatt fokozottan tűzveszélyesek, egy égő cigarettavég, égő gyufa eldobása beláthatatlan következményekkel
járhat. Ezért a tábor területén, illetve közvetlen környezetében a dohányzás szigorúan TILOS. Tüzet csak a
kijelölt tűzrakó helyeken lehet gyújtani kirándulások alkalmával, így a tábor területén is. Ha az esetleges
szárazság miatt tűzgyújtási tilalom van, akkor sehol sem szabad tüzet rakni, kivétel a tábor területén
(tűzrakó hely).
Bárhol történik a tűzgyújtás, mindenképp felnőtt jelenléte szükséges, illetve néhány óvintézkedést meg kell
előtte tenni (víz, lapát, poroltó odakészítése).
5.
A táborozók kötelesek óvni a természetet (szemetelés, védett növények gyűjtése stb.), a Diáktanya
berendezéseit, vigyázni a rendre, betartani az együttélés alapvető szabályait.
6.
A Diáktanya elhagyása előtt az igénybevevők kötelesek a szemetet összeszedni, a szobákat és a
mellékhelységeket kitakarítani.

