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

Veterántanya 50

A Bükk keleti részén vezet ez az impulzív túra. Kilátópontok, források, szűk völgyek sorát
járhatjuk be, komoly emelkedőkkel, szemet gyönyörködtető erdők során át.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség a mai napig rendezi a Népek
Tavasza teljesítménytúrát. Létezett azonban egy táv, mely ma már nem szerepel a kínálatban:
a Népek Tavasz terepfutó táv, melyet csak futók számára írtak ki és igen szűk szintidő állt
rendelkezésükre a teljesítéshez. Ezúttal lehetőséget adunk e csodás útvonal gyalogos
végigjárására.

A túra távja: 45 km szintemelkedése: 1800 m
Teljesítménytúraként a szintidő: 13 óra
A túra útvonalának rövid leírása
A Népek Tavasza túrák egykori rajthelyéről, a siralmas állapotban lévő Herman Ottó
Emlékparktól (1.EP, Majálispark autóbuszmegálló és parkoló) indulunk. A zöld sáv jelzésen
felmegyünk a Gulicska csúcsára (2.EP), majd tovább a Fehérkő-lápáig, ahol kitérőt teszünk a
Fehérkő kilátópontjához a zöld háromszögön (3.EP). Visszafelé a zöld háromszög alsó ágán
visszamegyünk a zöld sávra, ahol a szerpentinen kanyargunk lefelé (a harmadik nagy
kanyarban a 4.EP). Lillafüreden a sárga sávra váltunk és kapaszkodunk fel a Vesszős-völgyön.
(A Vesszős-forrásnál az 5.EP). Felérve a piros kereszt jelzésre váltunk, a Borókás-teber után
áttérünk a piros sávra (az elágazásban a 6.EP). Ezen megyünk Jávorkúton (7.EP) és
Csipkéskúton át Bánkútig (a Csipkés-kúti víznyelőnél a 8.EP). A turistaház után az Országos
Kéktúrán haladunk a kék sáv, kék kereszt elágazásig (9.EP). Innen az egykori kék rom jelzésen
felkapaszkodunk a Nyír-kőhöz, majd tovább a Farkas-nyakig. A piros sávot elérve azon egy
keveset megyünk a piros sáv, piros kör jelzések elágazásáig (10.EP). Innen a Virágos-tó-lápán
leereszkedünk a Meteor-forráshoz, ahol a nem túl rózsás állapotban lévő Veterántanya (túránk
névadója) található. Az idilli helyet a sárga kör jelzésen hagyjuk el, majd a sárga kereszt és a
Bükki Kéktúra jelzésén érünk Ómassára. A kéken maradunk egy kicsit, de a törölt kék kereszt
jelzés műútján elhagyjuk. (Az elágazásban van a 11.EP). Az úton Garadnára érünk, ahonnan
a sárga kereszt jelzésen felkapaszkodunk az Aranylépcsőn (még előtte a Kápa-forrásnál a
12.EP) a szentléleki műútra, melyen átkelve a sárga háromszögön felmegyünk az Örvény-kőre
(13.EP). Innen a piros háromszögön megyünk le a sárga sáv jelzésig, amin haladva a Válintkereszt (14.EP) után csatlakozunk a piros sávhoz. Amikor a jelzések szétválnak, mi a piroson
elmegyünk a csókási műútig, melyen gyorsan elérjük a csókási tábor bejáratát (15.EP). Innen
a piros kereszt, majd a zöld sáv jelzésen a Keskeny-lyukig megyünk (16.EP), ahol áttérünk a
zöld kereszt jelzésre. Ezen haladva az „ampullagyár” mellett elérjük a piros kereszt jelzést,
majd a zöld sávot, amit követve visszaérünk a Herman Ottó Emlékparkhoz.
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/veter-ntanya-50-2f254e6?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

Igazolólap
ellenőrzőpont helye
megválaszolandó kérdés
Herman Ottó Emlékpark A jobb oldali épületen található emléktábla szerint
bejárata
hogyan épült a park?
A kilátópont közelében egy nyíllal ellátott zöld
sáv jelzés van egy sziklatömbön. Merre mutat: a
Herman Ottó emlékpark irányába vagy a FehérkőGulicska, kilátópont
lápa irányába?
A Bükk szirtjei túramozgalom kódja alatt a
sziklába Kiss József nevét vésték. Melyik a név
Fehérkő, kilátópont
alatt található első évszám?
A kanyarban egy bükkfán nyíllal ellátott zöld sáv
jelzés van (és egy csillag alakú véset is). A jelzés
Fehérkő-lápa, szerpentin, alatt két római szám (hónap) található. Melyek
3. nagy kanyar
ezek?
Vesszős-forrás
Milyen a felirat színe?
Disznós-patak,
piros
kereszt,
piros
sáv Az elágazásban egy bükkfára sárga színnel
elágazás
milyen római számot festettek?
Jávorkút, turista eligazító
táblák egy fenyőn a
turistaház kertjében (az
útról olvasható)
Az alsó táblán milyen cég üdülője szerepel?
Csipkés-kúti
víznyelőbarlang
Hány vastag fémcső áll ki a földből?
Az elágazásban van egy "agyonfirkált" bükkfa
Kék sáv, kék kereszt, (melyen átikszelt jelzés is látható). Milyen betű
egykori kék rom elágazás van a fába vésve egy háromszög alakú keretben?
Piros sáv, piros kör Az első piros kör jelzésnek melyik sarkában van
elágazás
egy piros pont?
Ómassa, sárga sáv, Az út bal oldalán levő szalagkorlát első szakaszán
(törölt) kék kereszt jelzés (az első hiányig) hány törölt kék kereszt jelzés
elágazás
van?
A forrás előtt álló hatalmas bükkfán hány ép
Kápa-forrás
turistajelzés van?
Örvénykő, Jókai emlék Milyen monogram van Jókai feje mellett?
A kereszt közelében egy határkaró található egy
kis dombon. Hány fa nő ki ebből a dombból? (a
Válint-kereszt
cserjeméretűeket ne számoljuk!)
A Csókási tábor feliratú kapu tetején hány lyuk
Csókás
található?
Keskeny-lyuk, zöld sáv, Az elágazást jelölő fán összesen hány turistajelzés
zöld kereszt elágazás
van?

válasz

