
NÉPEK TAVASZA EMLÉKTÚRA 

2022. február 18. – 2022. 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 Majális-park Ómassa Majális-park Pisztrángtelep 

Részvételi díj 500 Ft/fő – személyes átvétel esetén, 1000 Ft/fő – postai úton 

Díjazás  kitűző, toll, online emléklap 

 

Teljesítés feltételei: 

1./ Igazolólap letöltése a teljesíteni kívánt távnak megfelelően (nepektavasza.hu). 

2./ Táv teljesítése 2022.02.18 - 2022.04.11. között. 

Történelmi háttér: 1825. február 18-án született Jókai Mór, 1848. április 11-én az uralkodó szentesíti az 

Áprilisi törvényeket. 

3./ Teljesítés ellenőrzése, fizetés, díjazás átvétel. 

a./ Díjazás postai átvétele esetén: 

- Teljesítő, befizető adatainak elküldése kizárólag ezen a Google jelentkezési űrlapon. 

- Kitöltött igazolólap megküldése 2022. április 17-ig az info(kukac)nepektavasza.hu e-mail címre. 

- 1.000 Ft/fő részvételi díj utalása a teljesítés ellenőrzése utáni visszaigazoló email leírása szerint. 

 

b./ Díjazás személyes átvétele esetén: 

- Kitöltött igazolólap bemutatása a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség 3527 Miskolc, 

Selyemrét u. 30. fsz. 2. alatti irodájában az alábbi keddi napok valamelyikén 17.00 – 18.00 között: 

• 2022. március 1. 

• 2022. március 8. 

• 2022. március 22. 

• 2022. április 5. 

• 2022. április 19. 

- 500 Ft/fő részvételi díj megfizetése készpénzben. 

- Díjazás személyes átvétele.  

http://www.nepektavasza.hu/
https://forms.gle/ssYvKxLoPwrUkrVU7
mailto:info@nepektavasza.hu


NÉPEK TAVASZA EMLÉKTÚRA ÚTVONALAK, 2022 
 

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! 

 

 

Petőfi + Jókai 31 ajánlott útvonala:  

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, Jókai-

emlékmű - (c, a, c) - Magos-kő - (c, a) - Lencsés-nyereg - (a) - Majális-park. 

Táv: 31,2 km, szintemelkedés: 755 m; lejtés: 1055 m 

 

 

Petőfi 20 ajánlott útvonala: 

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 16 ajánlott útvonala: 

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 10 ajánlott útvonala: 

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 teljesítheti. 

A túrán mindenki saját felelősségére indul! 

 

Kellemes időtöltést, túrázást kíván a B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség! 
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