Nyugat-Bükki Piros Túra
Jelvényszerző túra
A Hegyiember és Baráti Köre 2013. október 1-jétől meghirdeti a Nyugat-Bükki Piros Túra elnevezésű
jelvényszerző túrát a Bükk hegységben. A túra során az Egerbakta és Felsőtárkány között vezető piros sáv
turistajelzés útvonalát kell gyalogosan végigjárni.
Célunk, hogy a teljesítők a túra során megismerjék a Bükk hegység nyugati vidékét, 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, illetve a megfelelő helyen történő
bélyegzés. Ez utóbbi miatt bélyegzőpárnát vigyünk magunkkal. 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-címen: immolation@freemail.hu vagy 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.
A következőkben röviden ismertetjük, milyen települések és érdekes látnivalók találhatók az útvonal mentén.
Egerbakta a 24. számú főút Sirok és Bátor elágazásában elhelyezkedő 1500 lelkes település, Egertől 8 km-re
észak-nyugatra található. A falu műemlék római katolikus temploma (titulusa: Alexandriai Szent Katalin) 177375 között épült barokk stílusban a település fölé emelkedő templomdombra. Az 1764. évi iratok szerint az
egerszalóki plébános az egerbaktai templomot az aldebrői mintájára, annak tervrajza szerint kívánta felépíteni,
elhagyván a kápolnát és annak lépcsőit. A templom rokokó főoltárát Steinhauser Antal készítette 1775-ben,
festett főoltárképét pedig Kracker János Lukács. A templomkertbe egy mesterien megmunkált faragott kapun át
juthatunk el, mely Birta Béla, egerbaktai lakos munkája.

A települést környező hegyvidéki erdőségek, a tiszta levegő, az itt megbúvó nagy- és kisvadak, különböző
madárfajok és a védett ritka őshonos növények látványa kellemes kikapcsolódását nyújt a természetben pihenni
vágyóknak. A település határában ritka és emiatt védett természeti jelenségként tartják nyilván az egerbaktai
tőzegmohás láptavakat. A szabadon látogatható láptavak a községtől kellemes gyalogsétával közelíthetők meg.
Az itt élő növények többsége hazánkban igen ritka, így a berzedtlevelű tőzegmoha, a mocsári pajzsika, a vidrafű.

Az egerbaktai tőzegmohás láptavakat 1978-ban nyilvánították védetté, a baktai Nagytótól körülbelül 100
méternyire, a Tó-hegy oldalában fekszik a tengerszint fölött 280 méter magasan.
Almár Egertől északra fekszik (a 25-ös főút mellett). Egy kis lélekszámú bányásztelepülés volt, ma is csak pár
családi házat találunk az eredeti település helyén. Hozzá kapcsolódik azonban a Pap-hegyen található Almárüdülőtelep. Az eredeti település mellett találhatóak a valamikori Mária Magdolna kolostor (pálos kolostor)
feltárás után betemetett romjai.
Bélapátfalva: A település nevét az e tájon szállásbirtokos Bél nemzetségtől kapta. Egerből észak felé haladva az
Eger-patak völgyében vivő országúton közelíthetjük meg Bélapátfalvát. Elhagyva a szarvaskői vár alatt
vadregényesen összeszűkülő völgyszorost, Mónosbél után kitágul a patak völgye. Jobboldalt feltűnik a Bükk
hegység előretolt bástyája, a Bélkő. Az orgonasípszerűen lerobbantott sziklatömbök aljában áll a ciszterciek
bélháromkúti apátságának a tájba harmonikusan simuló temploma. Ez Magyarország egyetlen épségben
megmaradt középkori ciszterci apátsági temploma, melyet II. Kilit püspök alapított 1232-ben. Bélapátfalva 1761
előtt mezővárosként szerepelt, majd a malmok, a papírgyár, a keménycserép-gyár és a 1910-ben a régi
cementgyár megépítésével kialakult a település ipari jellege. A két világháború között itt állították elő az
országban termelt cement egynegyedét. 1980-ban átadásra került az új cementgyár, amely a 2001-ben történt
bezárásáig a község és a környező települések lakosságának biztos megélhetést nyújtott, az országot pedig kiváló
minőségű cementtel látta el. Jelenleg itt vidámpark üzemel.

Gyári-tó: A Gyári tó Bélapátfalva központjából 1,6 km-re, a Bélapátfalvi Cementgyár Vasúti megállóhelytől
mintegy 1,2 km-re ÉK-i irányba található, gépjárművel megközelíthető, előtte és mellette parkolási lehetőség
van. Festői látványt nyújt az erdőkkel körülvett horgásztó. Nyáron strandolók, télen korcsolyázók kedvenc helye.
Hatalmas, ápolt rétek várják a kempingezés, a sportolás, és a napozás híveit. Kijelölt tűzrakó helyek csábítanak
bográcsozásra, szalonnasütésre. A környék erdeiben lehetőség van hegyikerékpározásra, túrázásra.

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.
Az útvonalhoz közel található még Szarvaskő is, ahová gyorsan eljuthatunk, ha Leshelyen szakítjuk meg
utunkat.

Az útvonalon vagy annak közelében igen sok olyan látnivaló akad, amely más túramozgalom érintőpontja is
egyben. Ezeket ismertetjük a következőkben Egerbakta felől haladva (a teljesség igénye nélkül). Azoknál e
helyeknél, melyek nem közvetlenül a jelzésen találhatók, feltüntettük azt is, hogy milyen messze vannak a piros
sáv jelzéstől.
Baktai-tó: Észak-keleti hegyeink tavai
Hubertus-forrás (1,5km): A Bükk forrásai
Guba-kút (1 km): A Bükk forrásai
Bélapátfalva, apátság: 3 vármegye 30 kincse
Gyári-tó: Észak-keleti hegyeink tavai
Lóczy-forrás: A Bükk forrásai
Katonasírok: Északi tájaink túraút csomópontjai
Kelemen széke (600m): Természetvédelmi értékek Észak-Magyarországon
Őr-kő-rét: Északi tájaink túraút csomópontjai, Híres bükki rétek
Őr-kő (400m): A Bükk szirtjei
Kerek-rét, Kopasz-rét (1 km): Híres bükki rétek
Hegyes-kő (100m): A Bükk szirtjei
Árgus-kő: Madárjárta sziklaformák 13
Felsőtárkány, tó: Észak-keleti hegyeink tavai
Barát-rét (1km): Híres bükki rétek
A fentieken kívül számtalan érdekesség akad még az útvonalon, melyet érdemes felfedezni. 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:
http://www.egerbakta.hu/
http://felnemet.hu/?p=203
http://www.belapatfalva.hu/
http://www.bvve.hu/gyarito.php
http://www.felsotarkany.hu/
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Felsőtárkány-Egerbakta
Egerbakta-Felsőtárkány

A: résztáv
B: összes táv
C: részszint
D: összes szint
A közölt táv-és szintadatok tájékoztató jellegűek.

Igazolólap
Ellenőrzőpontok leírása és az igazolás módja
Felsőtárkány, Fűtőház autóbuszmegálló (A Stimeczházig közlekedő kisvasút végállomása közelében)
Összesen hány, gyalogosokat ábrázoló piktogram található a buszmegállónál levő eligazító táblán?

Napsugár-pihenő
A pihenőház kertjében levő pihenő (padok, asztalok) tetejét hány Y alakú fa tartja?

Forrás a Pes-kő-házzal szemben
A forrás beton foglalatán található évszám:

Őr-kő-rét, útjelző tábla
Hány kilométerre van Felsőtárkány a piros jelzésen a tábla szerint?

Katonasírok
Kik haltak hősi halált az egyik kereszten található fatábla szerint?

Gyári (Lak-völgyi) tó (A tó Bélapátfalva felé eső végén található makett a környékről)
Az úthoz legközelebbi, a maketten feltüntetett völgy neve:

Telekessy üdülő
Kéktúra vagy Hevesi túrák pecsét

Homonna-tisztás, P és Z elágazó
A pihenő melletti fém táblát melyik egyesület állította?

Korozs-kő, P sáv, P+ elágazás
Milyen távolságra van Eger-Berva a P+ jelzésen az útjelző tábla szerint?

Leshely, Les-ház (A P sáv, P négyzet elágazótól keletre kb. 50 méterre)
A ház oldalán levő fatáblán olvasható idézet:

Almár, Pálos kolostor romjai (Az Eger-patak partjától kb. 100 m-re található, le kell térni a jelzésről.)

A kolostort bemutató tábla térképén mit jelöl a 18. szám?

Baktai-tó, P sáv, K+ elágazás
Az útjelző tábla szerint mi van 2 km-re?

Egerbakta, Világháborús emlékmű (ahol a piros sáv eléri a főutat)
Az emlékművön található első név:

