
Bélháromkúti ciszterci apátság – Telekessy vendégház
Résztáv: 1,9 km, Össztáv: 1,9 km Szint: 75 m, Öszszint: 75 m

Nyitva tartás: 8:15 – 9:30

Bélháromkúti ciszterci apátság templomától elindulunk az OKT jelzésén mely egészen a 
Markazi kapuig végigkísér minket.
Metszünk egy bányaüzemi utat, majd szép bükkerdős ösvényszakasz következik. Az Alsó – 
erdő fiatalosában lejtő ösvény délnek tartva alulról, szép szálerdőben kerül meg egy épületet. 
Utunk alatt az árokparton a Kolacsovszky – forrás foglalata bújik meg. A kéktúra a patakon át 
jobbra, a Bélapátfalvára levezető műútra fordul, de rövidesen élesen balra – a szemből érkező 
P jelzés csatlakozásával- hegyesszögben visszafordulva egy réten elhagyja azt.  Itt találjuk 
túránk 1. ellenőrzőpontját

Telekessy vendégház – Szarvaskő, Eger patak
Résztáv: 6,8 km, Össztáv: 8,7 km Szint: 245 m, Öszszint: 330 m

Nyitva tartás: 9:15 – 11:30

Bükk szálerdőben érünk fel a Nagy – szoros árokszélére, feljebb egykori tarvágás 
sarjerdejében – a P- balra tér – folyamatos emelkedéssel jutunk a Kis – Szoros – tető alatti 
nyereg útelágazásos tisztására. Szemben régi, oldalazó kocsiúton jutunk le a Gilitka – patak 
völgyébe. A K- irányt tartva távvezetéket keresztez. Nyiladékának szélén a barokk Gilitka – 
kápolna épülete áll.
A patakvölgy szekérútja rövidesen felkanyarodik a Köles – hegy nyakába, s egy irtásfolt 
szélén éles töréssel a K- jelzés balra fordul. A K- követi a Tardos – bérc vonulatát, de kúpjait 
rendre kikerüli. Bokros tölgyesben oldalazva ereszkedünk le a Várhegy gerincére. A várhoz a 
KL jelzés vezet ki. A K- egy meredek oldalvölgyecske ösvényen fut le az eger – putnoki 
szárnyvonal vágányához. Átkelünk a sínpáron, s mögötte balra, egy párhuzamos utcán 
ránkköszönnek Szarvaskő házai. Rövidesen balra az Eger – patak hídja előtt megtaláljuk a 2. 
ellenőrzőpontot. Jó étvágyat!

Szarvaskő, Eger patak – Rozsnakpusztai bekötőút
Résztáv: 7,8 km, Össztáv: 16,5 km Szint: 225 m, Öszszint: 555 m

Nyitva tartás: 10:15 – 13:30

Pecsételés után átkelünk a patak hídján. Átvágunk a 25-ös főút melletti parkolón. A K- jelzés 
átlósan metszi az országutat. A főutat elhagyó utcáról jobbra fordulva elhaladunk a templom 
előtt, s lassan elhagyjuk Szarvaskő házait. Árnyas, meredek oldalú szurdok műútján érünk fel 
a völgyzárlatba. Az aszfaltút balra kanyarodik, a K- irányt tartva, elvadult tisztáson át tovább 
emelkedik. A bérctetőn megszűnik az emelkedő (K+ elágazás), s átmegyünk a Kotmány orra 
ovális gerinckúpján. Délnyugatnak tartva, irtások közt, majd tölgyesben lejtve elérjük az 
útcsomópontot, ahol az egykori Gilitka erdőőri lak állt. Derékszögben jobbra indul tovább a 
K-. A jelzés egy csemetekert mellett jobbra fordulva átvezet bennünket s eléri a Bátorba menő 
főutat. A K- balra az országúton a Laskó – patak hídján át folytatódik. Szalagkorlátos aszfalt 
utunk könnyű emelkedőn, rétek között éri el az egerbakta – pétervásárai műutat, melyen 
jobbra fordulunk. Ezt hamarosan balra, egy forgalomtól elzárt aszfalt úton elhagyjuk. Itt 
találjuk a 3. ellenőrzőpontot.



Rozsnakpusztai bekötőút – Siroki vár
Résztáv: 7,9 km, Össztáv: 24,4 km Szint: 250 m, Öszszint: 805 m

Nyitva tartás: 11:15 – 15:30

 Az emelkedő műút kettős hajtűkanyar után felveszi a nyugati irányt, s szintbe térve átszeli a 
Kavics – bérc vonulatának nyergét. Majd pár kilométeres aszfaltkoptatás után elérjük 
Rozsnakpuszta épületét. Az épület mellett jobbra, majd a keskeny műútról rögtön balra 
letérve pihenőhelyhez jutunk. Elhagyjuk a Kígyós – patak völgyét, a K jelzés egy dózer 
útszakaszról balra, fenyves mellett kapaszkodik fel egy emelkedő, szélesedő gerincre. Jó 500 
m után jutunk fel a Karácsony – pallag bércére, ahol egy elágazásban balra fordulunk. A 
becsatlakozó szekérúton délnyugatnak kanyarodva egy déli bércoldal szélére érkezünk. A 
fiatalosban irányt tartva jutunk át az Alma – lápa – tető akácosába. Egy Y alakú elágazásban 
jobbra, szelíd bércvándorlásba kezdünk. Balra a „törökasztal, majd elérjük „Barát” és az 
„Apáca” sziklát. A jelzés cserjék – bokrok közt ér le a vár előtti nyeregbe s felkaptatunk a 
várba. Itt találjuk a következő 4. ellenőrzőpontot. 

Siroki vár – Sirok vá.
Résztáv: 3,8 km, Össztáv: 28,2 km Szint: 40 m, Öszszint: 845 m

11:45 – 16:30

Visszaereszkedünk a nyeregbe és jobbra a keskeny aszfaltúton, leereszkedünk a Várhegy 
tövébe. A temető sarkánál a K- a műúton jobbra, majd balra ér le Sirokra a bükkszéki műútra. 
Ezen balra fordulva jutunk be a község központjába, ahol jobbra a 24-es fűútra fordulunk. Ez 
átvisz a Tarnán. Lassan kiérünk Sirokról és a verpeléti műútra fordulva a Siroki 
vasútállomásra jutunk. 5. ellenőrzőpont. Jó étvágyat!

Sirok vá. – Domoszlói kapu
Résztáv: 10,7 km, Össztáv: 38,9 km Szint: 640 m, Öszszint: 1485 m

Nyitva tartás: 13:15 – 19:45

A fűútra visszatérve jobbra fordulunk, majd 300 m után ismét jobbra. Egy útvillában balra a 
Sólyom – folyás teknőjébe érünk. Egy fenyvesfolt keresztezése után balra térünk, és 
folyamatosan emelkedve felkapaszkodunk a Kalapos – tető bércnyúlványára. Utunk hullámos 
gerincvándorlásba kezd. Nemsokára kiérünk a Gazos – kő tetejére. Ezt délről elkerülve a 
Remete – tisztásra ereszkedünk. A Remete – tetőt délről kerüljük meg, majd lejutunk a Jóidő 
– nyakba. A Recsk felől csatlakozó S jelzéssel együtt dél felé fordulunk, majd a Jóidő kútnál 
hirtelen jobbra, nyugat felé elhagyjuk a S jelzést. Kemény emelkedő következik a Szederjes – 
tetőig.  Nemsokára felkapaszkodunk a Jagus kúpocskájára. Innen leereszkedünk a Domoszlói 
kapuhoz. 6. ellenőrzőpont

Domoszlói kapu – Markazi – kapu
Résztáv: 4,6 km, Össztáv: 43,5 km Szint: 360 m, Öszszint: 1845 m

Nyitva tartás: 13:45 – 21:00

Erős kaptatón felmászunk az Oroszlánvár csúcsára. Meredek útszakaszon jutunk fel a 
Cserepes – tető keleti vállára. Innen utunk kényelmesen vezet le a Cserepesi – nyeregbe. 
Bükkösben, sűrű fenyves mentén kapaszkodunk fel a Nagy – Szár – hegy csúcsára. Ligetes 



gerinc – lejtőn jutunk le a Felső – Tarjánka nyergébe. Innen a főgerincen hullámozva érjük el 
a Markazi – kaput. 7. ellenőrzőpont (feltételes)

Markazi – kapu – Markaz
Résztáv: 5,6 km, Össztáv: 49,1 km Szint: 20 m, Öszszint: 1865 m

Nyitva tartás: 14:30 – 22:30

Innen a Z- jelzésen folytatjuk, utunkat áthaladunk egy kapun, majd 610 méternyi  talpalás után egy 
újabbon.  Ezután  rögtön  jobbra  letérünk  az  erdészeti  útról,  800  méter  és  újra  a  Mária-képesfánál  
vagyunk a Z sáv Z rom jelzés elágazásánál.
 Most a Z sávon indulunk lefelé a „lejtőn”. Figyelem! A Z sáv 550 méternyi ereszkedő után egy kis 
ösvényen jobbra tér. 570 méternyi botladozás után egy aszfaltútra lyukadunk ki, itt jobbra, majd 30 
méter után balra az erdőbe térünk. 520 méter után ismét az aszfaltúton találjuk magunkat, most balra  
indulunk,  majd  40  méter  után,  balra  az  erdőbe  térünk  egy  földúton.  580  métert  haladunk  és  
megpillantjuk a  vadászházat.  Nem megyünk  el  a  házig.  Előtte  egy alig  észrevehető kis  ösvényen 
jobbra térünk. Egy fenn mocorkás, lenn köves bokaszaggatós 820 méter következik. Ekkor tőlünk 
jobbra egy újabb Mária-képesfa  látható.  390 métert  ereszkedünk tovább botladozva,  átkelünk egy 
aszó-völgyön, a jó ég tudja mikor folyt benne víz. A völgyön átkelve balra kanyarodunk. Egy ideig 
azzal  párhuzamosan.  300 méter  után keresztezzük a már  régi  ismerős aszfalt  utat.  Majd a temető 
kerítése  mellett  lezúgunk a  Fő útra.  Végre Markaz!  Itt  jobbra  kanyarodunk  és  a  Fő úton,  ahol  a 
Talléros sörözőbe (Fő út 89) találjuk a 8. ellenőrzőpontot

Markaz - Abasár
Résztáv: 6,9 km, Össztáv: 56 km Szint: 75 m, Öszszint: 1940 m

Nyitva tartás: 15:15 – 24:00

A sörözőből kilépve  balra  fordulva tovább indulunk az aszfalton Abasár felé. Egy kis 
emelkedő után felérünk a kápolnához. Innen a Mária út vezet a célig. 1600 méteres gyaloglás 
után balra fordulunk a szőlők közé. Innen egészen Abasár határáig szőlők között haladunk a 
Mária úton. A falut elérve begyalogolunk a településre és a Ságvári Endre utat követve 
beérünk a célba.

Gratulálunk!


