
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 

 

Garadna-völgy 50 
 

 
 

A lillafüredi kisvasút garadnai végállomásától indul (és oda is tér vissza) a túra. Számos 

kilátópont, hangulatos erdők és rétek mellett a Bükk egyik legszebb vízfolyása, a Sebes-víz is 

az útvonalon található. A látványosságok bemutatása mellett a túrával szeretnénk emléket 

állítani az egykori Garadnai Turista Pihenőnek, amely sok természetbarát számára nyújtott 

életre szóló élményt. 

 

A Bükk 50 teljesítménytúra az egyik legnagyobb múltú rendezvény a hegységben. A 

Diósgyőri Természetbarát Sport Klub hosszú éveken át rendezte, sokféle vonalvezetéssel. 

Most lényegében azt az útvonalat ajánljuk bejárásra, amelyen az utolsó rendezések alkalmával 

haladt a túra. 



 

A túra távja: 53 km szintemelkedése: 1750 m 

Teljesítménytúraként a szintidő: 13 óra 

 

 

A túra útvonalának rövid leírása 

 

Garadnáról, a Szövetség forrástól (1.EP) indulunk a sárga kör jelzésen, amely egy éles 

jobbkanyar (2.EP) után a Sebes-víz felé veszi az irányt. A sárga kereszt jelzésen 

felkapaszkodunk a jávorkúti műútra, ahonnan a piros négyzet jelzés vezet a Sebesvíz Üdülő 

(3.EP) mellett a piros sávig, amelyet jobbra fordulva követünk Jávorkútig (közben a Kühne 

emlékhelynél 4.EP). Jávorkútról a kék sávon jutunk a Kecskeláb-rétre, ahonnan a sárga kereszt 

jelzésen megyünk tovább (a Sugarón az 5.EP) egészen a sárga sávig (az elágazásban az 6.EP). 

Ezen balra fordulva Hollóstetőn át haladunk Bükkszentkeresztig (közben a piros sáv, sárga 

sáv Hollós-völgyi elágazásánál a 7.EP). A falut a sárga sávon hagyjuk el (a piros sáv 

bejövetelénél található kereszt a 8.EP) majd követjük tovább az Orosz-kút utáni elágazásig. 

Innen a piros sáv jelzésen haladunk a Szent István-forrás (9.EP) érintésével a Fehérkőlápai 

Turistaházig, ahonnan a zöld sáv jelzésen a Gulicskán át leereszkedünk a lillafüredi műútig. 

A piros sáv jelzésre váltunk és emelkedni kezdünk. Kis kitérőt teszünk a Molnár-szikla 

kilátópontjára (10.EP). A piros sáv jelzésen megyünk tovább egészen a bánkúti síházig. 

(Közben Csókás közelében a piros kör elágazójában a 11.EP, a Magos-kő előtt a 12.EP, 

Magos-kő után a sárga sáv elágazójában a 13.EP, a Köpüs-forráshoz vezető elágazásnál a 

14.EP, a Nyárjú-hegy után a Czékus úton a 15.EP.) A síháztól a Száraz-völgyben a sárga 

kereszt jelzésen ereszkedünk, majd a Bükki Kéktúrán érjük el Ómassát (16.EP). A falu után 

köszönünk el a kéktől és a sárga sávon (az első nagy kanyarban a 17.EP) megyünk a Sebes-

vízig, ahonnan a sárga kereszt eddig nem járt szakaszán visszaérünk a rajtba. 

 

Mivel Garadnán szűkösek a parkolási lehetőségek, ezért a teljesítménytúraként teljesítők 

Bükkszentkeresztről indulva is teljesíthetik. (A túramozgalomként teljesítők bármilyen 

szakaszokra bontva végigjárhatják.) 

 

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/garadna-v-lgy-50-da2bd66?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_


Igazolólap 
 

ellenőrzőpont helye megválaszolandó kérdés válasz 

Szövetség-forrás 

A forrás melletti filagória kerítésében összesen 

hány mókusfigura van? 

 

sárga kör jelzés hajtűkanyarja 

A bükkfába vésett felirat szerint kivel járt ott 

Gyuri? 

 

Sebesvíz Panzió 

A kőből készült üdvözlőtábla tetején hány 

kúpcserép található? 

 

Kühne emlék 

Összesen hány emlékmű jelzés van a piros sáv 

és az emlékmű között? 

 

Sugaró, töbör szélén álló 

göcsörtös fa 

A sárga + jelzés ösvényének jobb oldalán a 

töbör szélén áll egy göcsörtös fa. Vele szemben 

az ösvény túloldalán három nagyobb fa 

található. Ezek között hány bükkfa van? 

 

sárga kereszt, sárga sáv elágazás 

Az elágazásban két hatalmas bükkfa áll. 

Melyiken vannak a jelzések? 

 

Hollós-völgy, piros sáv, sárga sáv 

elégazás 

Hány törzsű az a fa, amin a sárga és piros 

jelzések vannak? 

 

Bükkszentkereszt, sárga sáv, piros 

sáv elágazásnál levő kőkereszt 

A kereszt körüli kerítés kiskapuján hány léc 

található? 

 

Szent István-forrás 

Összesen hány piros kör jelzés van felfestve a 

forrásnál? 

 

Molnár-szikla 

Az alsó Bükk szirtjei kód közvetlen közelében 

hány fenyő van? 

 

piros sáv, piros kör elágazás 

(csókási elágazás) 

A piros kör kapujelzése után az út melyik 

oldalán van a következő piros kör jelzés? 

 

Magos-kő előtt a piros sávon 

Nem sokkal a Magos-kő előtt a sziklás gerincen 

összefirkáltak egy piros sáv jelzést. Milyen 

színnel firkálták össze? 

 

Magos-kő után piros sáv, sárga 

sáv elágazás 

A sorompó rúdján fehér vagy piros sávból van 

több? 

 

Köpüs-forrás felett, piros sáv, 

piros kör elágazás előtt 

Az elágazás előtt közvetlenül a piros sáv jelzés 

útjától balra egy fenyőcsoport felé haladó út 

elején (jobb oldalon) egy régi turistajelzés 

látható. Milyen színű ez a jelzés? 

 

Czékus út, piros kereszt jelzés 

visszatérése a piros sáv jelzésbe 

Összesen hány jelzés van azon a fán, amin a 

piros sáv és kereszt is megtalálható? 

 

Ómassa 

Mennyi a házszáma az első háznak, amit 

elérünk? 

 

sárga sáv nagy kanyarja 

Hány törzsű a nyíllal ellátott sárga sáv jelzés 

fája? 

 

 


