
 
ÁPRILIS A „VITÉZEK HÓNAPJA” SZENDRŐBEN 

 
 
 
 
 

2008. április 12-én immár harmadik alkalommal kerül 
megrendezésre a Vitézlő elnevezésű teljesítménytúra a Szendrő 
Városi Sport- és Szabadidő Klub Természetjáró 
Szakosztályának szervezésében. Az gyalogtúra útvonalai a 
kirándulók által kevéssé ismert Cserehát, Aggteleki karszt és 
Rudabányai-hegység szelíd tájait érintik, olyan természeti 
látványosságokat felkeresve, mint a titokzatos Ördög-gát vagy a 
festői szépségű Rakaca-víztározó.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A hagyományosan meghirdetett négy gyalogtáv (15, 25, 35, 50km) mellett az idén a szervezők újításként 50 

kilométerre kiírt kerékpáros és futótávon is lehetőséget adnak az indulóknak, hogy próbára tegyék erejüket és 
kitartásukat.  
  

Az útvonalak eldugott vendégszerető falvakat is érintenek, mint Abod, és Galvács, valamint építészeti és 

történelmi emlékeket is felkeresnek, mint Szalonna középkori református temploma fa harangtornyával, vagy a 
sűrű erdőkkel körülvett impozáns pálos kolostorrom Martonyi felett.  
  

A szervező gárda sok visszatérő túrázóra is számít, ebben az évben minden táv útvonala változik új 

ellenőrzőpontokkal és látnivalókkal bővülve.  
  

A tavalyi kínálatot színesítik a Szuhogy melletti Csorbakő vár romjai, a hangulatos Égerszög falucska, 

valamint a Rudapihecus Hungaricus lelőhelye, Rudabánya is. 
  

A rendezők a túra lebonyolítása során felidézik a középkori vitézi élet hangulatát, az útbaigazító táblák és 

molinók gót betűi, a vitézi palástba bújt szervezők, az olykor felcsendülő korabeli zene által. Szálláslehetőség a 
túrát megelőző és követő éjszaka is van a helyi általános iskola tornacsarnokában, illetve korlátozottan apartman 
házakban is.  
  

A kora esti órákat sem kell tétlenül eltölteni, mert élőzenés „bárhelyiség” kínál szórakozást, illetve a 

szakosztály eddigi életét, túráit, egyéb rendezvényeit bemutató fotókiállítás és diavetítés vár az érdeklődőkre.  
  



A  túrázókat rengeteg meglepetés várja útjuk során, minden ellenőrző ponton kapnak valamit a barátságos 

pontőröktől a megérdemelt pecsét mellé, pl. csokit, ásványvizet. A két legrövidebb távon játékos vetélkedő is 
van.  
  

A célba érkezve tombolahúzás, személyre szóló oklevél, kitűző és zsíros kenyér várja meleg teával a 

teljesítőket. A legügyesebbek értékes tárgynyeremények birtokosai lehetnek. A tavaly alapított 4 vándorserlegért 
is érdemes harcba szállni a csapatban túrázóknak. Van még valaki, aki ezek után nem érez magában kedvet 
ahhoz, hogy Szendrőben „vitézzé” avassák? 
  

Az eddigi szervezés elismeréseként a Magyar Sportturisztikai Szövetség a Vitézlő teljesítménytúrát 2008-ban 

beemelte az általa kiírt Nemzeti Bajnokságba.  
  

Az évente megrendezett több száz teljesítménytúra közül csak 20 túra kap rendezési felkérést. A szervezők 

ezért még nagyobb örömmel és gondossággal készülnek az idei túrára. 
  

A szakosztály szeretettel várja a fiatalokat, de az idősebb korosztályt is, a diákokat tanáraik kíséretében, 

valamint a felsőoktatási intézmények hallgatóit is az idei Vitézlőn egy jó hangulatú tartalmas hétvégi 
kikapcsolódást ígérve.  
 

A természetbarátok népes táborának már nem kell dicsérni a környék érintetlen tájainak szépségét, a 

szervezők remélik, hogy a kerékpárosok és a futók is megszeretik e csodálatos vidéket, és visszatérő vendégei 
lesznek a Vitézlőnek. 
 

A túrakiírás részletei, bővebb információ a szakosztály honlapján, a www.szendroitura.uw.hu oldalon 

található. 


