ÖrökZöld Bükk
Jelvényszerző túra
A Hegyiember és Baráti Köre 2017. április 24-től meghirdeti az ÖrökZöld Bükk elnevezésű jelvényszerző túrát a
Bükk hegységben. A túra során a Bükk-hegység varázslatos útjain, ismert és felfedezésre váró tájain két zöld sáv
jelzésű turistautat kell gyalogosan végigjárni (egy kis kitérővel). Ezek a következők:
Szilvásvárad – Felsőtárkány
Szarvaskő – Garadna (A Kálmánhegyi útépítési emlékkő felkeresésével, mely a Homonna-tisztásról a piros
sáv/piros kerékpárút jelzéseken, a Homonna-tető felől a piros kerékpárút jelzésen érhető el.)
Célunk, hogy a teljesítők a túra során megismerjék a Bükk hegység változatos turistaútjait, az útvonalon
található településeket, rácsodálkozzanak a táj szépségére.
A túra gyalogosan teljesíthető, tetszőleges irányban és tetszőleges szakaszokra bontással. A díjazás
megszerzésének feltétele az igazolólapon található kérdésekre való válaszadás. Ha valamelyik kérdésre nem
lehet válaszolni, akkor a helyszínen készített fénykép is megfelelő igazolásként Ha többen együtt teljesítik a
túrát, akkor is elegendő egy igazolólapot kitölteni, feltüntetve az összes teljesítő nevét.
Az igazolólap beszerezhető Pető Sándortól az alábbi email-címek valamelyikén:
hegyiemberesbaratikore@gmail.com vagy immolation@freemail.hu
illetve letölthető a www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu oldalról.
A túra díjazása: kitűző, oklevél. A díjazás jelenlegi ára: 400Ft.
A kitöltött igazolólapot (a díjazás aktuális árának és egy felbélyegzett borítéknak mellékelésével) az alábbi címre
kérjük elküldeni:
Pető Sándor
2113 Erdőkertes Kossuth u. 60.
Az igazolólap e-mailben is elküldhető, ez esetben célszerű a díjazás árát átutalni (a postaköltség miatt ekkor 500
forintot kérünk utalni fejenként). Az utaláshoz küldünk bankszámlaszámot.
A következőkben röviden ismertetjük, milyen települések és érdekes látnivalók találhatók az útvonal mentén.
Szilvásvárad: A település környékén az ember megjelenésének legrégibb nyoma több mint 200 000 éves. A
Szalajka-völgyben nyíló Istállós-kői-barlangban talált legősibb leletek 44 000 évvel ezelőttiek. A barlang több
világkülönlegességgel is rendelkezik: eddigi ismereteik szerint a világon először itt használtak íjat és a hasított
alapú csont lándzsahegyeket, de itt került elő a világ legrégibb fuvolája is. Az újkőkorban már a jelenlegi falu
helyén is létesült egy település i.e. 5 500 körül. Ugyanitt, de még nagyobb területet vettek birtokba a bronzkori
emberek, akik a község feletti magaslaton jelentős sáncvárat is építettek. Utánuk – a sok újítást hozó kelták
említésével – az 1322-ben kelt adománylevélben Warad formában látható, már jelentős településként. Nevét az
akkor már álló Éléskővárról kaphatta, ami 70 éven keresztül a Miskóc család központja volt. A vár utolsó
említése 1832-ben található, de ekkor már állhatott a községünk határában álló másik vár, a Gerenna-vár,
melynek építését Nagy Lajos király idejére teszik. 1438-ban Albert király a Pálóczyaknak adományozta a falut,
amit ekkor Zylwasvarad, majd később Sylvas Varad formában jegyeztek. Mohács után a falu Perényi-, Kátyay-,
Bárius- és Szepesi- birtok volt, majd 1666-tól a fele, 1699-től pedig az egész falu a Keglevichek kezébe került,
több mint 170 évre. A várak elenyészése után a község neve Szilvás lett, amit csak 1906-ban, királyi rendeletre
változtattak Szilvásváradra.
A XVIII-XIX. században indul meg a bükki nyersanyagra épülő iparosodás. 1870-ben Erdődy birtok lesz a falu,
aki felépíti a kastély elődjét. Később a cseh iparmágnás Wessely kezébe kerül a környék. Ekkor épül ki a
környék vasúthálózata és az erdei kisvasút is. 1913-tól a Pallavicini család birtokolja, a II. világháború követő
állomosításig. A Szalajka-völgy bár magántulajdonként, de ekkor kezdte a pihenést szolgálni. A község látnivalói
1840 körül Povolni Ferenc irányításával, klasszicista stílusban épült Református Kerektemplom, a Pallaviciniek
idejében alakított kastély – ami ma szálloda -, a Ménistálló, a lipicai lovak történetét bemutató múzeummal, a
lótemető, és az Orbán-ház.

Felsőtárkány: E palóc település a festői Tárkányi-medencében, a Várhegy és az Őrhegy között, a Bükk hegység
kapujában, Heves megye északkeleti határán, Egertől 6 km-re fekszik. Felsőtárkány külterülete 90%-ban
erdőséggel borított. Területének nagy része a Bükki Nemzeti Parkhoz tartozik, mely nagyvadban és
növényfajokban is rendkívül gazdag. Felsőtárkány lakosságának száma napjainkban folyamatosan emelkedik. Ez
a község fejlett infrastruktúrájának, természeti környezetének, valamint Eger közelségének köszönhető. A
szabadidő eltöltését szervezett és egyéni formában is biztosítja a település. A bakancsos turizmustól kezdve a
hegyi kerékpározáson keresztül a lovaglásig lehetőségük van a településre látogatóknak a szabadidő kellemes
eltöltésére és a pihenésre.
Szarvaskő Egertől 11 km-re, Szilvásváradtól 17 km távolságra, a Bükk nyugati pereme alatt elterülő
völgykatlanban, az Eger patak mentén fekszik. A település kivételes szépségét fekvésének köszönheti. A falun
észak felé áthaladva, a patak, az országút, a vasút és a hegyek egészen közel kerülnek egymáshoz és egy festői
sziklaszurdokban haladnak tovább. A sziklaszoros keleti oldalán található a várhegy, a nyugati oldalán pedig a
meredek, párnaláva sziklákkal kialakult Keselyű-hegy, amely oly mértékben összeszűkíti a völgyet, hogy az
országút és a patak, egy függőlegesen levágott sziklafal alatt, az Eger-Putnoki vasút pedig két hídon és két
alagúton tud áttörni észak felé, a Felvidék irányába.
Török út: Az egri várat a Bükk-fennsíkon át a dédesi várral (azon túl a Sajó völgyével és FelsőMagyarországgal összekötő régi, szekerekkel (a 15. századtól a Magyarországon kifejlesztett kocsival) is járható
országút az ún. Török út már a középkorban fennállt, része volt a Pest–Eger-Kassa–Bártfa főközlekedési
útvonalnak. Akkoriban kereskedelmi útként, a török hódoltság idején inkább katonai útként, hadiútként
funkcionált – amelyen portyázó hadak száguldoztak. A Török út végig hegygerincek közelében haladt, ezért nagy
része ma is látható, sőt a szekérutak egy része ma is járható.
Nagy-Mező: Hazánkban igen kevés igazán szép és fajgazdag hegyi rét található. Ezek közé tartozik a bükki
Nagymező, amely „szentélyként” kiemelkedik az összes közül. Jelentőségét kiemeli, hogy 5 fokozottan védett és
77 védett növényfaj fordul elő gyeptársulásaiban. Azt lehet mondani, hogy alig van olyan négyzetmétere a
rétnek, ahol ne lenne védett növényfaj.
A növényzetét elsősorban lágyszárú gyeptársulások alkotják: sztyeprétek, szálkaperjés félszáraz gyepek,
franciaperjés kaszálórétek, verescsenkeszes hegyi rétek, szőrfűgyepek, erdei kékperjés rétek, a töbör aljakban,
erdőszegélyekben magaskórósokkal. A rétet magashegységi bükkösök ölelik körbe, a fenyvesek az
erdőgazdálkodás eredményeként kerültek ide.
Garadna: Csodás fekvésű kirándulóhely kisvasút-végállomással, szertefutó turistautakkal. Itt található a DTSK
turista pihenője.
A vidék szépsége, az erdők háborítatlan nyugalma valódi kikapcsolódást, igazi élményt nyújt a túrázó számára.
Ehhez kívánunk jó időt, egészséget.
A településismertetők az alábbi honlapok alapján készültek:
www.szilvasvarad.info.hu
www.wikipedia.hu
www.felsotarkany.hu
bnpi.hu
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Szarvaskő - Garadna
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Ágazat-tető, ZO elágazás
Galya-nyereg, S-/Z- elágazás
Angyalszárny, kanyar
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Felsőtárkány, Kárpát Túraközpont
Z-/P- elágazás
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A közölt táv-és szintadatok tájékoztató jellegűek.
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Igazolólap

Ellenőrzőpontok leírása és az igazolás módja

Szilvásvárad – Felsőtárkány
Szilvásvárad-Szalajkavölgy vasúti megállóhely
Hány zöld fémpad található a peronon?
Szalajka-völgy, erdei múzeum
A kiállított piros színű munkagép oldalán levő 3 sárga betű:
Zöld sáv, zöld négyzet elágazás (Kopasz-rét keleti végében)
Az első fán, amin van zöld négyzet jelzés, hány darab van belőle?
Zöld sáv, Bükki Kéktúra elágazás (Kis-Lambóth-lápánál)
Van-e az eligazító tábla közvetlen közelében turistajelzéssel ellátott fa?
Zöld sáv, piros kereszt elágazás
Az eligazító táblához melyik fára festett jelzés van közelebb (A zöld sáv vagy a piros kereszt)?
Felsőtárkány, tó
Milyen színű a két tó közti híd (a BNP látogatóközpont felőli)?

Szarvaskő - Garadna
Szarvaskő
Országos Kéktúra pecsét

Bába-fa
Hány pad és hány asztal van a nagy tölgyfa közelében?
Kálmánhegyi-út emlékkő
Tervezte és építette:
Zöld sáv – Bél-kőre vezető sárga háromszög jelzés elágazása
Az eligazító táblán szereplő egyik helytelen információ:
Nagy-Verő-bérc
A bekerített területre bevezető felső (északabbra levő) és alsó létra egy-egy oldalon levő fokainak száma:
Felsőtárkány, Kárpát Túraközpont
Milyen színű a postaláda?
Kövesdi kilátó:
Ürge Lászlónak az itt elhelyezett keresztjén levő egyik kedves családi megnevezése:
Völgyfő-ház
A ház kerítésének oszlopain van-e a piros sávon kívül másféle turistajelzés?
Disznófertő
Az útnak a vizenyős terület felé eső oldalán lévő határkaró sorszáma:
Nagy-Mező széle (Z sáv – sárga kerékpár jelzés (műút) elágazás)
Milyen jelzés van az Egri Bükk Nagyjai kód felett legfelül?
Jávorkút
A turistaház előtti fán levő eligazító táblák egyike szerint melyik útnak van itt vége?
Garadna, Szövetség-forrás
A tábla melyik szaváról kaparták le a festéket?

