NÉPEK TAVASZA EMLÉKTÚRA
2021. február 18. – 2021. április 11.
A B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc tiszteletére megemlékező túrát hirdet a Bükk hegységben.
Útvonal

Petőfi + Jókai 31

Petőfi - 20

Jókai - 16

Márciusi Ifjak - 10

Táv (km) /
szintemelkedés
(m)

31,2 km / 755 m

20 km / 620 m

15,8 km / 360 m

10,4 km / 320 m

Indítópont

Ómassa

Ómassa

Ómassa

Ómassa

Zárópont
Részvételi díj
Díjazás

Majális-park
Ómassa
Majális-park
Pisztrángtelep
500 Ft/fő – személyes átvétel esetén, 1000 Ft/fő – postai úton
kitűző, toll, online emléklap

Teljesítés feltételei:
•

Az útvonalak bejárása, 2021. február 18. és 2021. április 11. között
/történelmi háttér: 1825. február 18-án született Jókai Mór,
1848. április 11-én az uralkodó szentesíti az Áprilisi törvényeket./

•

Egyes távok leírásánál található igazolólapok kitöltése, elküldése e-mailben legkésőbb 2021. április
15-ig kizárólag az info/kukac/nepektavasza.hu címre.

•

A résztvevő, befizető adatainak elküldése kizárólag a nepektavasza.hu oldalon található űrlapon.

Részvételi díj befizetése az alábbiak szerint történhet:
•

1. lehetőség: Személyes átvétel - készpénz
500Ft/fő részvételi díj befizetése készpénzben a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség
irodájában (3527 Miskolc, Selyemrét utca 30., földszint 2.), kizárólag az alábbi időpontokban:
2021.03.02. (kedd) - 2021.04.13. (kedd) között csak keddi napokon 17-18.30 óra között.

•

2. lehetőség: Személyes átvétel - utalás
500Ft/fő részvételi díj előzetes utalása szükséges, nincs készpénzfizetési lehetőség: a B.-A.-Z.
Megyei Természetjáró Szövetség Budapest Bank Zrt.-nél vezetett 10102718-02228515-00000003
számú bankszámlájára.
Az összeg beérkezését követően kiértesítjük 1-2 napon belül, ezután a csomag átvehető a II.
Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár bejáratánál (3530 Miskolc, Görgey Artúr utca 11.)
kizárólag nyitvatartási időben, hétfőtől péntekig 9-18 óráig.

•

3. lehetőség: Postai átvétel - utalás
1000Ft/fő részvételi díj előzetes utalása szükséges: a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség
Budapest Bank Zrt.-nél vezetett 10102718-02228515-00000003 számú bankszámlájára.
Az összeg beérkezése után ajánlott levélként postázunk.

NÉPEK TAVASZA EMLÉKTÚRA ÚTVONALAK, 2021
Az útvonalak megadásánál zárójelben a két pont közötti turista útjelzések.
A terepen egy-egy útvonalon fonódó jelzések is találhatóak, a leírásnál ezeket nem szerepeltettük,
csak a résztvevők számára követendő főbb jelzést!
PETOFI +
JÓKAI

Petőfi + Jókai 31 ajánlott útvonala:

31

Petőfi táv: Ómassa - (a) - Jávorkút - (a, b) - Kecskeláb-rét - (b) - Nagy-mező (a) – Bálvány, Petőfi-kilátó - (a, a) - Szentlélek, Jókai táv - (a, b, c) - Örvény-kő, Jókaiemlékmű - (c, a, c) - Magos-kő - (c, a) - Lencsés-nyereg - (a) - Majális-park.
Táv: 31,2 km, szintemelkedés: 755 m; lejtés: 1055 m

PETOFI
Petőfi 20 ajánlott útvonala:

20

Ómassa - (a) - Jávorkút - (a, b) - Kecskeláb-rét - (b) - Nagy-mező - (a) Bálvány, Petőfi-kilátó - (a, a) - Szentlélek - (a) - Ómassa
Táv: 20 km; szintemelkedés 620 m; lejtés 620 m

JÓKAI
Jókai 16 ajánlott útvonala:

16

Ómassa - (a) - Jubileumi-forrás - (a) - Szentlélek - (a, b, c) - Örvény-kő,
Jókai-emlékmű - (c, a, c) - Magos-kő - (c, a) - Lencsés-nyereg - (a) - Majális-park
Táv: 15,8 km, szintemelkedés: 360 m; lejtés: 660 m

Márciusi Ifjak

Márciusi Ifjak 10 ajánlott útvonala:

10

Ómassa - (a) - Jubileumi-forrás - (a) - Szentlélek - (a, b, c) - Örvény-kő,
Jókai-emlékmű - (c, a, c) - Magos-kő - (c, a, b) - Pisztrángtelep
Táv: 10,4 km, szintemelkedés: 320 m; lejtés: 465 m
Az emléktúrát mindenki a hatályos járványügyi intézkedésekkel összhangban teljesíti
egyénileg, családosan.
A túrán mindenki saját felelősségére indul!
Kellemes időtöltést, túrázást kíván a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség!

