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

Kazincbarcika T(r)él 50

Kazincbarcika, az ezerszínű város változatos és felfedezésre érdemes természeti környezetét
mutatjuk be a túrával. A városhoz közeli dombvidék valamint az Upponyi-hegység útjainak
békéje, a kis falvak csendje és maga a város teszik vonzóvá a túrát.
A Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület hosszú éveken át rendezte a hagyományossá vált
Barcika téli teljesítménytúrákat. Évről évre szép számú érdeklődő látogatott el a rendezvényre,
mely országos hírűvé vált. Ezúton is köszönet illeti a túra megálmodóit és a szervezésben,
rendezésben közreműködőket.

A túra távja: 47 km szintemelkedése: 1380 m
Teljesítménytúraként a szintidő: 13 óra
A túra útvonalának rövid leírása
A kazincbarcikai sportpálya vendégbejárata (Kazincbarcika, Akácfa u. eleje, 1.EP) előtti
parkolótól a sárga sáv jelzésen haladunk a Bánhorvátiba menő kék kereszt jelzésig (közben az
üdülőtelep és a Bükk-tető között egy sorompónál a 2.EP). Innen a kék keresztet követjük
Bánhorváti (3.EP a Platthy-kastélynál) és a Damasa-szakadék érintésével a Köbölic-tetői
vadászházig (4.EP). Innen a korábban kék háromszöggel jelölt, most jelzetlen széles dózerúton
érjük el az Országos Kéktúrát, ezen indulunk Uppony irányába. Két rövid kitérőt teszünk kék
háromszög jelzéseken a Háromkő-bérc kilátópontjaira, majd a Kalica-tető alatt a balra menő
kék háromszög majd a kék rom jelzésen érünk Dedevár romjaihoz (5.EP). Innen vissza a kék
romon majd a kék háromszögön tovább az Országos Kéktúráig, amelyen a Lázbérci-víztározó
mellett jutunk Dédestapolcsányba. Egy elhagyott, kissé romos háznál balra elhagyjuk a
kéktúrát (jelzetlen gyalogút), így érjük el a dédesi Margit-hidat, melyen átkelve és az utcán
jobbra fordulva elérjük a bántapolcsányi református templomot (6.EP). Az utca végén balra
fordulunk a Kossuth utcába, amin elérjük a Bánhorvátiba menő műutat, ahol a piros sáv
jelzésre térünk. A műutat az első nagyobb kanyar előtt elhagyjuk jobbra és tovább haladunk
az igen ritkán jelzett piros sávon a sárga sáv jelzésig, amin jobbra fordulunk. (7.EP). A sárgán
elérjük a tardonai műutat, majd a Nyír-völgyben emelkedve jutunk a piros sáv jelzésig. (Az
elágazó előtt van kb. 250 méterrel a 8.EP.) A piros sávon Kazincbarcika felé indulunk. A
Lófar-nyergen át (9.EP) eljutunk a Dod-hegyre vezető út elágazásáig (a Szarvas-féle Óbükktérképen Kakukklelés néven szerepel.) Itt egy rövid kitérő erejéig elhagyjuk a jelzett utat.
Kisétálunk a Dod-hegy csúcsára (10.EP), ahonnan visszatérünk a piros sávra és követjük
tovább az Ebecki-tetőig. Itt elsétálunk a toronyig (11.EP). Visszatérve a piros sávra
leereszkedünk a hegyről. Innen nem követjük a jelzést, hanem a nyílt terület útján át
megcélozzuk a Tardona-patak gyalogos hídját, amin átkelve egyenesen jutunk vissza a rajtba.
A túra teljes útvonala megtalálható a Szarvas András által kiadott Óbükk/Heves-Borsodidombság (kelet)-térképen.
http://www.map.hu/Katalogus/Turista_biciklis_terkepekatlaszok/Turista_biciklis_terkepek/obukk
Az útvonal az Alltrails.com oldalán:
https://www.alltrails.com/explore/map/barcika-t-r-l-50-98311ab?u=m
A túra során vannak „sárveszélyes” szakaszok, ezért a teljesítést elsősorban száraz vagy fagyos
időszakban ajánljuk.
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
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Igazolólap
ellenőrzőpont helye
megválaszolandó kérdés
Kazincbarcika, Akácfa u. 1. A forgóajtó forgó részén összesen hány
sportpálya vendég bejárat
vízszintes fémrúd található?
Hány fehér sáv festés található a
fémsorompó a sárga sáv sorompó rúdján? vagy Milyen színű
jelzésen az üdülőterület és a pöttyöt festettek a sorompó rögzített
Bükk-tető között
részére?
Amikor már csak a sárga sáv és a kék
kereszt halad együtt, az első kék kereszt
jelzés (mely a sárga sávval azonos fán
sárga sáv, sárga körséta, kék van) az útnak menetirány szerinti jobb
kereszt jelzések elágazása
vagy bal oldalán van?
A kastély bejárata előtti híd korlátjának
egy-egy oldalán hány X alakú fa elem
Bánhorváti, Platthy-kastély található?
Köbölic-tető,
vadászház
emlékoszlop (kék kereszt,
(egykori) kék háromszög
elágazás)
Melyik évben született Koós Béla?
Dedevár csekély romjai
Hány turistajelzés van a romokon túl?
Dédestapolcsány,
bántapolcsányi református A patak felőli oldalsó bejárat melletti
templom
örökzöld facsoport hány tőből áll?
Peres-erdő, piros sáv, sárga A piros sáv felől érkezve melyik oldalon
sáv elágazás
irtották ki az erdőt?
Az emelkedő vége felé (kb. 250 méterrel
a piros sáv elérése előtt) egy dózerutat ér
el a jelzett út (melyről gyakorlatilag
azonnal le is tér). A dózerút elérése előtt
egy fán (menetirányunkkal ellentétes
oldalán) érdekes turistajelzés látható. Mi
Nyír-völgy felső vége
az érdekessége?
Lófar-nyereg, piros sáv, Összesen hány nyíllal ellátott piros
piros négyzet elágazás
négyzet jelzés található az elágazásban?
A piros sáv jelzés felől érkezve a beton
csúcskő az út bal oldalán található. Mi
Dod-hegy
benne a szokatlan?
Hány korongban végződő, kiálló
Ebecki-tető, torony
"létrafok" van a tornyon?

válasz

