
Kecsua őszi túra a Bükkben 

 

 
 

  2014. október 22. szerda: 

 

  Indulás az iskolai ünnepély után (kb. 16.00-kor) az iskola elől Pásztóra az iskolai 

kisbuszokkal (9+6 fő). A 2 sofőr: Rózsás Antal és Chikán István. 

  A mai nap „csak” Pásztóig megyünk, este a szállás a Mikszáth Kálmán Líceum 

kollégiumában lesz. 

  Az első napra mindenki hozzon magával bőséges elemózsiát, amiből majd még másnap 

délben is tudunk enni. Este mindenkitől minden étket összeszedek (a nassolni valókat is!) és 

utána az étkezés már központilag lesz megoldva. 

 

  vacsora:  szendvics anyu (vagy apu) módra 

 

  az esti imát tartja: 

 

  2014. október 23. csütörtök: 

 

  Reggeli után indulás Egerbe. Egerben megnézzük a várat, a mináretet és a várban a 3D 

mozit. (A belépőket mindenki magának veszi a kirándulás alatt!)  

  egri vár: diák jegy 750 forint, felnőtt jegy 1.500 forint 

  3D vármozi: 400 forint 

  minaret: 300 forint 

 

  reggeli: virsli, kenyér, mustár, kecsup és kecsap, tej, kakaó 

  ebéd: otthoni maradékok 

  vacsora: tészta saját ízesítés szerint 

 

  az esti imát tartja: 

 

 



  Az egri városnézés után indulunk a szállásra. 

 

  szállás: 

 
 

 

  Legnagyobb házunk a Bükk szívében, a Fennsík alatt helyezkedik el.  

  Könnyen megközelíthető: az Eger – Felsőtárkány – Miskolc útvonalon, Felsőtárkánytól 10 

km-re, közvetlenül a műút mellett találod. 

  Turisztikai szempontból ideális helyen van, hisz több jelentős túraútvonal találkozik a 

közelben. Gyalogtúrával elérhetőek a „Kövek”, a „Források”, a Fennsík és számos látnivaló. 

  A gondnok szívesen áll rendelkezésükre akár tanáccsal, akár túravezetéssel. A ház 3 

szobájában összesen 14 heverőn osztozkodhatnak. Teljesen felszerelt konyha, fedett 

szalonnasütő szolgálja kényelmünket. 

  A fűtést fatüzeléses kályhák, a vízellátást aggregátor, a világítást akkumulátor biztosítják. A 

házhoz tartozik 2000 m2 bekerített, parkosított kert is, ahol lehetőség van sátorozásra. 

 

GPS koordináták: N 48°02,550 E 020°29,232 

Gondnok: Köves Gyula (+3620/326-4943, kovesgy01@t-online.hu) 

 

tájegység: Bükk 

  
szállás 

megnevezése: 
„Tamás kútja” vendégház 

  cím: Felsőtárkány, külterület 

  üzemeltető: Kárpát Egyesület, Eger 

  telefon: 20/326-4943 

  a szállás típusa: kulcsosház 

  üzemel: egész évben 

  
szálláshelyek 

száma: 

14 fő: 1x3, 1x5, 1x6 á. szobák + 

sátorhelyek  

  víz: vezetékes 

  
mosdási 

lehetőség: 
van minden szobához 

  WC: van minden szobához 

  villany: aggregátor 



  fűtés: fatüzeléses 

  közös helyiség: jól felszerelt konyha 

  főzési lehetőség: konyha + bográcsozó hely 

  honlap: http://karpategyesuleteger.hu/page.php?5 

  

 

 

 

  2014. október 24. péntek: 

 

  Reggeli után gyalog megyünk Szilvásváradra a Bükk legmagasabb csúcsán, a Kettős-bércen 

(960,715m) át, majd onnan kocsikkal jövünk haza. 

  amit látni fogunk: tömérdek barlang, Nagy-mezői fokozottan védett terület, Istállós-kő (959 

m), Fátyol-vízesés, Pisztrángtelep, stb….. 

 

  táv kb.: 18 km 

 

  reggeli: tea, kenyér, kenőmájas, paradicsom 

  ebéd: kenyér, felvágott, kígyóuborka, sajt 

  vacsora: chilis bab, tea 

   

  az esti imát tartja: 

 

   

 

  2014. október 25. szombat: 

 

  A reggeli után gyalog megyünk Lillafüredre, majd onnan kocsikkal haza. 

  amit útközben látni fogunk: barlangok minden mennyiségben, Lillafüred, Hámori-tó 

   

  táv kb.: 18 km 

 

  reggeli: lekváros és nutellás (Inga kedvéért) kenyér, tea 

  ebéd: kenyér, felvágott, paprika, sajt 

  vacsora: meglepi, tea 

 

  az esti imát tartja: 

 

 

 

  2014. október 26. vasárnap: 

 

  reggeli: ivójoghurt 

  hazaút: maradékok, kifli, zsömlye és zsemlye na meg zsömle (zsemle is), SOS konzerv   

 

  Reggeli után takarítás, szavazás és teszt írás. A tesztet minden diáknak kötelező megírni az 

elmúlt napokban elhangzott információkból és az alul írt tájékoztatóból. 

  A tesztet legjobban megíró diák ajándékban részesül, úgy mint az a diák, akire a legtöbben 

szavaztak, mint a közösségért legtöbbet munkálkodó betyár (aki lehet lány is!). 



  Miután mindennel végeztünk megyünk Egerbe a fél 12-kor kezdődő misére. Mise után 

indulunk haza Kanizsára Pásztó érintésével.      

  Pásztón beugrunk a Chikán rezidenciára. Az ebédet a pásztói romkertben költjük el. 

Kanizsára érkezés kb. este 8 órakor. 

 

 

  költségek: 

 

  szállás: Pásztó 1.500 forint, Felsőtárkány 1.800 forint/fő/éj 

               tehát összesen: 6.900 forint/fő – az első este szedem össze 

 

  étkezés: az étkezési díjat a tábor végén szedem össze, addig mindent én veszek meg és a   

                végén elosztjuk a költségeket, kb.: 4.000 forint/fő lesz 

 

  utazás: az iskolai buszoknak 50 forint/km a költsége, ez személyenként kb. 6.500 forintot  

              jelent, a pontos összeget akkor tudom megmondani, ha hazaérünk és a pénzt az őszi  

              szünet után (november 03.) az első napra kell behozni 

 

  belépőjegyek: 1.450 forint/fő 

 

       őszi túra felszerelés: 

  hátizsák: kis hátizsák esővédővel 

  ruházat:  

- hosszú nadrág 

- rövid nadrág (opcionális) 

- pólók 

- fehérnemű, zokni 

- melegítő 

- alvós ruha 

- kényelmes túracipő vagy túrabakancs 

- strandpapucs 

- esőkabát vagy poncho 

- kalap vagy sapka 

 

  Gondolj arra, hogy nem a legszebb és legjobb, hanem a legerősebb és a legkényelmesebb 

ruha kell a táborozáshoz/túrázáshoz! 

- kulacs 

- konyharuha 

- törülköző, tisztálkodási szerek, zsebkendő 

- zseblámpa 

- gyertyák! 

 

 



  Fontos: igazolványok, TAJ-kártya, toll, jegyzetfüzet, kevés zsebpénz, első napi hideg 

élelem, 1-2 SOS konzerv, tésztára valami, jókedved, állandó gyógyszereid (ha van), gyertyák! 

  Lehet hozni, nem kötelező, de ajánlatos: bicska, tájoló vagy iránytű, térkép, távcső, 

fényképezőgép, kártya, konzervnyitó, kullancs elleni csipesz, játék, amivel többen tudunk 

játszani, kotta, gitár, egyéb hangszer, gyufa, kötél, spárga, napszemüveg, nylonzacskók 

  Tilos hozni: zenelejátszók, kézi (és nagyobb) nyomogatós hülyeségek, minden amivel csak 

egyedül lehet játszani, rosszkedv, gyógyszerek, amikről azt sem tudod, hogy micsoda 

Mindezt próbáld belegyömöszölni egy nagy hátizsákba. Ne hozz semmi felesleges dolgot, 

mert senki sem cipeli helyetted! 

 

  képek a szállásról: 

 

   
 

   
 



   
 

   
 

 

  A Bükk hegység az Északi-középhegység része, Magyarország legnagyobb 

átlagmagasságú, barlangokban bővelkedő karszthegysége. Középső területe 1977 óta nemzeti 

park (Bükki Nemzeti Park). A hegység nevét leggyakoribb fájáról, a bükkről (Fagus 

silvatica) kapta. A Bükk Magyarország legnagyobb összefüggő erdőterülete, közel 100 000 

hektár. A Bükk legmagasabb csúcsának sokáig az Istállós-kő csúcsot tekintették (959 

m). 2014-es mérések szerint azonban a Kettős-bércdéli csúcsa magasabb: 960,715 

méter. További csúcsok: a Bálvány (956 m) és a Tar-kő (949 m), de még további kb. 50 csúcs 

emelkedik 900 méter fölé. Ezek közül 20 csúcson van elhelyezve pecsételő a Bükk 900-as 

csúcsai nevezetű teljesítménytúra állomásaiként. A legmagasabb magyar hegyek 100-as 

listáján a Bükk abszolút többséggel rendelkezik, ugyanis 59 csúcsa szerepel a listán. 

 

  Magyarország egyik legcsapadékosabb területe, amelyre évi átlag 700-800 mm csapadék 

hullik. Itt dőlt meg Jávorkúton a Magyarországon valaha mért legnagyobb csapadék rekordja 

2010-ben, ahol 1550 mm-t regisztráltak.  

 

  Jelenleg 1115 barlang ismert, melyek közül több képzettség nélkül is látogatható: Anna-

barlang, István-barlang, Szeleta-barlang,Kecske-lyuk (Miskolc), Istállós-kői-barlang, Büdös-

pest. A híres miskolctapolcai Barlangfürdőt termálvízforrás táplálja. Különleges állatvilága, 

mikroklímája miatt 52 barlang fokozott védettséget élvez. 
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http://hu.wikipedia.org/wiki/Barlang
http://hu.wikipedia.org/wiki/Karszt
http://hu.wikipedia.org/wiki/1977
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzeti_park
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzeti_park
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCkki_Nemzeti_Park
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http://hu.wikipedia.org/wiki/Ist%C3%A1ll%C3%B3s-k%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/2014
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http://hu.wikipedia.org/wiki/Tar-k%C5%91_(B%C3%BCkk)
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http://hu.wikipedia.org/wiki/Szeleta-barlang
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kecske-lyuk_(Miskolc)&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ist%C3%A1ll%C3%B3s-k%C5%91i-barlang
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCd%C3%B6s-pest
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCd%C3%B6s-pest
http://hu.wikipedia.org/wiki/Miskolctapolca
http://hu.wikipedia.org/wiki/Barlangf%C3%BCrd%C5%91


  Több „ősemberbarlang” is található, melyekben jelentős leletekre bukkantak: Szeleta-

barlang, Kecske-lyuk, Suba-lyuk, Istállós-kői-barlang. 

  Az ország legmélyebb barlangja a 275 méter mély Bányász-barlang is itt található. 

 

 

 

  Eger Magyarország egyik legkedveltebb idegenforgalmi célpontja. A műemlékekben gazdag 

északkelet-magyarországi település gyógyvizei és borai is világhírűek. 

 

  Már az első magyar király, Szent István püspökséget alapított itt 1001-1009 között, melynek 

védelmére 1248-tól kezdődően kővár épült. Az elpusztult román stílusú templom helyére a 

várdombon gótikus majd későgótikus stílusban építettek katedrálist. 

  A várban kiépült püspöki székhely fénykorát a XV. században – a reneszánsz korban – élte. 

Ekkor az ország egyik meghatározó kulturális központjaként tartották számon. A XVI. 

században a török hódítások Magyarországot is elérték, melynek az ország fővárosa is 

áldozatul esett. A törökök 1552-ben fordulnak az országrész egyik legnagyobb erőssége, Eger 

ellen. A kétezer fős védősereg közel negyvenszeres túlerővel szemben, öt heti ostromban 

védte meg a várat. A hősies helytállás a magyar történelem egyik kiemelkedő eseménye, s 

híre – Gárdonyi Géza történelmi regénye révén – a világ minden részébe eljutott. 

 

  Az egri vár ma védett műemlék, melyben a Dobó István Vármúzeum működik. Az állandó 

kiállításokon bemutatjuk a vár történetét, föld alatti erődrendszerét, a középkori büntetési 

módokat és ezek eszközeit. A kőtárban megtekinthetők az elpusztult katedrálisok 

maradványai, a hősök termében az 1552-es várvédelmet irányító várkapitány, Dobó István 

márvány síremlékének fedőlapja. A várban található Egri Képtár hazánk egyik jelentős 

képzőművészeti gyűjteménye, mely németalföldi, itáliai, osztrák és magyar festményeket őriz. 

A vár történelmi hagyományait a kiállítások mellett programokkal is igyekszünk 

feleleveníteni. 

 

  A mináré az egykor hozzátartozó, de azóta lebontott dzsámival együtt az egri török uralom 

kezdetén - a XVII.század elején - épülhetett. A dzsámi első említését Evlia Cselebinél 

találjuk, aki 1664-ben járt Egerben. 

  A ma is álló minárét - melynek a süvege már korábban elpusztult - Pyrker (1772-1848) érsek 

fedette be 1829-ben egy bádogkupolával, amelyre ugyanekkor helyezték el a félholdra állított 

keresztet. 

  Az irgalmasok ugyancsak Pyrker támogatásával a volt dzsámi közelében 1841-ben 

megkezdték egy új templom építését, amelynek során a régi - eredetileg török építményű - 

templomot lebontották, a mináré kivételével. Az elbontott dzsámi köveit azután az új 

templom építésénél felhasználták falazókőnek. 

 A minárét a Műemlékek Országos Bizottsága 1897-ben Möller István tervei alapján 

restauráltatta, amelynek során a torony csúcsát új kősüveggel látta el. 1962-ben az Országos 

Műemléki Felügyelőség a minárén kisebb állagmegóvási munkákat végzett. 

  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Suba-lyuk_barlang
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1ny%C3%A1sz-barlang


  A mináré és a dzsámi együttes legkorábbi ábrázolását egy 1823. évi keltezésű tusrajzról 

ismerjük. Ezen a képen a mináré csúcsa csonka. Hasonló ábrázolását találjuk egy - még az 

1829 előtti időben készült - ismeretlen mestertől származó litográfián, amelyen azonban a 

mináré elnagyolt rajzú díszítése is eléggé kivehető. 

  leírása: A mináré gondosan faragott vöröses homokkőkváderekből épült. A tizennégyszög 

alaprajzú építményt többszörösen tagolt, sztalaktitokból képzett konzolsorral alátámasztott 

körerkély tagolja, amelyre a mináré belsejében elhelyezett csigalépcsősor vezet fel.  

  A lábazaton ismétlődő kettős tagolású szamárhátívvel lezárt tükörmező sor fut körbe. A 

lábazat északi oldalán van a mináré bejárata, amely eredetileg nem a szabadból nyílott, hanem 

a dzsámiból. Az ugyancsak tizennégyszögű törzshöz az alapból való átmenetet a konikusan 

kialakított átmeneti tag képezi, amely szintén tizennégyszög keresztmetszetű. Az alapot az 

átmeneti tagtól körbefutó szögletes keresztmetszetű párkány választja el. 

  A mináré körerkélyét ötszintben elhelyezkedő, sztalaktitokból képezett konzolsor tartja. A 

körerkélyt kerítő vaskorlát a XIX. század folyamán készült. Az erkélyre a mináré bejáratához 

hasonló, félköríves záródású ajtónyílás vezet, amely a mekkai irányba néz..  

    Evlia Cselebi a Széles utcai Kethuda dzsámiról csak igen keveset mond, azt szinte csak 

megemlíti. A dzsámi részletesebb leírását már csak jóval későbbről - már a templommá 

történt átalakítást követően -, a XIX. század elejéről ismerjük. Gorove - ki a dzsámival együtt 

a minárét is leírja - arról a következőket mondja: " Valamint a Miserikordiánusok klastroma 

előtt maga az egész épségben fenn álló, és egy vastag oszlop formára faragott kövekből 

összerakott török metset nevezetes emléke a régiségnek; úgy a mellette lévő és hasonlóképpen 

faragott kövekből épült Török Moschea boltozatjának héjjánosságát ki vévén, jó karban 

tartódott felannyira, hogy azon régi ablakok és ajtók formái és párkányzatjai tisztán 

láthatók..." 

 

 

 

 

 

 

Jó tanulgatást és készülődést! 

 

 

 

 

 

 

Nagykanizsa, 2014. október 8.                                                  Vidróczky Márton 

 

 

 

 

 

 


