
Egykorvolt túrák 

 

 

A Hegyiember és Baráti Köre az UTSZB-vel közösen 2021-ben útjára indítja az „Egykorvolt 

túrák” sorozatot. A túrasorozatban korábban létezett, de már megszűnt teljesítménytúrák 

emlékét idézzük meg. A sorozatban szereplő túrák látványos útvonalai megérdemlik, hogy 

szervezett formában is teljesíthetők legyenek. Köszönjük az egykori teljesítménytúrák 

rendezőinek, hogy emlékezetes rendezvények keretében tették lehetővé a végigjárásukat. 

A túrákat ajánljuk a korábbi résztvevőknek, hogy felidézzék az akkori emlékeket valamint 

azoknak a túrázóknak is, akiknek nem volt módjuk erre. Ajánljuk tehát bárkinek, aki egyben 

vagy szakaszokra bontva szeretné bebarangolni a Bükk és környékének útjait. 

Az útvonalak nagyobbrészt követik az egykori túrák útvonalait, de itt-ott módosítottuk, 

kiegészítettük őket. 

A túrák teljesíthetők jelvényszerző túramozgalomként valamint elszámolhatók 2021-ben a 

Bükk Teljesítménytúrázója Kupában is. 

Jelvényszerző túraként való teljesítés esetén nincs időkorlát, akárhány részletben bejárható az 

útvonal bármilyen irányban. A teljesítés feltétele az igazolólapon szereplő kérdések 

megválaszolása. Ha valamelyik kérdésre nem lehet válaszolni, elfogadunk a helyszínen 

készült fotót is melyen a pont és a túrázó is látható.  

Ha többen együtt teljesítik a túrát, akkor is elegendő egy igazolólapot kitölteni, feltüntetve az 

összes teljesítő nevét. 

 



A Bükk Teljesítménytúrázója Kupában a túra csak az általunk megadott irányban, egyben, a 

feltüntetett szintidőn belül végigjárva számolható el. Ebben az esetben az igazolólap kitöltésén 

kívül egy publikus track linkjét is kérjük elküldeni, melyen látható a teljesítés ideje. 

Az igazolólapok beszerezhetők Pető Sándortól az alábbi email-címen: 

hegyiemberesbaratikore@gmail.com  

illetve letölthető a www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu oldalról. 

 

Kérjük, hogy az igazolólapot emailben küldjék el valamint célszerű a díjazás árát átutalni. Az 

utaláshoz kérésre küldünk bankszámlaszámot. 

 

Emlékezetes túrákat, felejthetetlen élményeket kívánunk. 

Hegyiember és Baráti Köre           UTSZB 

 

Palina 50 

 
 

Az Óbükk vadregényes és gyönyörű vidékén barangolhatunk a túra során. Hangulatos 

patakvölgyek, források, látványos kilátópontok találhatók az úton. Szinte érintetlen táj, a 

természetjárás végtelen nyugalma tapasztalható meg a túra során. 

 

Megyeri László és csapata IV. Béla emlék- és teljesítménytúra az Ó-Bükkben néven rendezett 

teljesítménytúrát ezen az útvonalon. Az akkori résztvevők számára a túra a táj szépsége és a 

rendezés színvonala miatt is maradandó élményeket nyújtott.  

 

Reméljük, hogy e túramozgalom teljesítői is rácsodálkoznak majd az Óbükk természeti 

értékeire. 



 

A túra távja: 49 km szintemelkedése: 1300 m 

Teljesítménytúraként a szintidő: 12 óra 

 

 

A túra útvonalának rövid leírása 

 

Túránkat Borsodnádasdon kezdjük (de kezdhetjük Járdánházán is, az egykori teljesítménytúra 

rajt/cél településén) a polgármesteri hivatal épületénél. (1.EP a II. világháborús emlékműnél). 

A Rákóczi utcába térünk és hamarosan elérjük a kerékpárutat, amit Járdánháza előtt hagyunk 

csak el (a 25-ös főút balkanyarjának kezdeténél), hogy megnézzük a IV. Béla emlékhelyet 

(2.EP) Innen már nem megyünk vissza a kerékpárútra, hanem a falu főutcáján haladunk a 

Gyepes útig, ahol rátérünk a Kohász út kék sáv jelzésére, amiről a falut elhagyva rövid kitérőt 

teszünk a Kohász-forráshoz. (3.EP) Visszatérünk a kék sávra és azon haladunk végig a 

Gyepes-völgyön (a remek vizű Remete-kútnál a 4.EP), majd az emelkedő leküzdése után 

jobbra térünk a Partizán út piros sáv jelzésű útjára. Palináig megyünk rajta (az egykori 

erdészház az 5.EP). Innen kicsit visszamenve a sárga sávon másszuk meg a Köte-bércet majd 

a jelzést követve a megyehatáron haladunk a kék kereszt elágazásáig (közben a Veresvár 

hegyese hullámzó gerincének egyik csúcsán a 6.EP). A kék kereszten leereszkedünk 

Dávidtanya romjaihoz, ahol jobbra a kék sávon megyünk a patakig. Azon nem kelünk át, 

hanem a patak jobb oldalán haladó jelzetlen (régi kék sáv) úton elhaladunk a Hosszú-rét utáni 

kis tó mellett, ahol balra kanyarodva újra elérjük a kék sávot, amin a Szalajkaházhoz érünk, 

közvetlenül utána pedig a remek és bővizű forrásig (7.EP). Innen a kék sávon visszamegyünk 

Dávidtanya romjaihoz, majd tovább Vállóspusztára. (8.EP). Továbbra is a kék sáv jelzést 

követjük az Ökör-hegyen (9.EP a csúcson, rövid kitérővel) át a piros sáv elágazásáig. Innen a 

Partizán út piros sáv jelzésén megyünk Borsodnádasdig, kitérőt téve közben a Körtvölgye-

forráshoz (10.EP).  

 

A túra teljes útvonala megtalálható a Szarvas András által kiadott Bükk, Bükkalja, 

Gyógyvizek-völgye, Heves-Borsodi-dombság, Upponyi-hegység-térképen. 

http://map.hu/Katalogus/Turista_biciklis_terkepek-atlaszok/Turista_biciklis_terkepek/Bukk_ 

 

Az útvonal az Alltrails.com oldalán: 

https://www.alltrails.com/explore/map/iv-bela-eba0dc3?u=m 

 

A túra díjazása: kitűző, oklevél.  

A díjazás jelenlegi ára: 500 Ft személyes átvétel esetén illetve 600 Ft postaköltséggel 

 

Sikeres teljesítést, kellemes élményeket kívánunk. 

 

Hegyiember és Baráti Köre         UTSZB 

  

http://map.hu/Katalogus/Turista_biciklis_terkepek-atlaszok/Turista_biciklis_terkepek/Bukk_
https://www.alltrails.com/explore/map/iv-bela-eba0dc3?u=m


 

Igazolólap 
 

ellenőrzőpont helye megválaszolandó kérdés  

Borsodnádasd, II. világháborús 

emlékmű 

Hány Érsek esett áldozatul a háborúnak az 

emléktábla szerint? 

 

IV. Béla emlékhely 

Milyen évszám található egy félig befalazott 

márványtáblán? 

 

Kohász-forrás 

Milyen betű olvasható a forrás táblájának 

megmaradt jobb felső sarkában? 

 

Remete-kút 

Kinek a neve látható a forrásházon egy 

táblán? 

 

Palina 

A palinai ház nyugati oldalán hány ablak 

található? 

 

Veresvár hegyese 

Milyen szám olvasható a "fába szorult" 

sárga sáv jelzésű táblán? 

 

Szalajkaház, forrás 

Kinek a neve látható a forrásházon egy 

táblán? 

 

Vállóspuszta 

Milyen terület ez az egyik épületen található 

zöld feliratú tábla szerint? 

 

Ökör-hegy csúcsa 

Mi a különlegessége a csúcson található 

vadászlesnek? 

 

Körtvölgye-forrás 

A forráshoz legközelebbi asztal lapja hány 

deszkából áll? 

 

 


