
NÉPEK TAVASZA EMLÉKTÚRA 

2023 – Jókai 14 

 

Jókai 14 ajánlott útvonala: 

Garadna – (b, b) – Szentléleki-völgy – (b) - Szentlélek – (b, a, c) – Örvény-kő, Jókai-emlék-

mű – (c, a) – Csókási elágazás – (a) – Lencsés-nyereg – (a) – Lillafüred kisvasútállomás 

táv: 14,3 km; szintemelkedés: fel 460 m 

 

Igazolópontok helyei, leírásai: 

• Indítópont: Garadna, játszótér, a kiállított kisvonat mozdonyának pályaszáma. 

• 1. IP: Szentlélek, Kohászok útja bélyegző, a Szentléleki fogadó fedett teraszának fa 

oszlopán (az épület jobb hátsó sarkánál), saját bélyegzőpárna szükséges! 

Alternatíva, ha nincs bélyegzőpárna: a volt Herman Ottó Menedékház emléktáblája állítóinak 

rövidített neve. 

• 2. IP: Örvény-kő, Jókai emlékoszlop közelében található Bükk szirtjei kód (Fehér alapon 

zöld háromszög melletti betű és szám). 

• 3. IP: Lencsés-forrás közelében található Bükk forrásai kód (felfestett szürke alapon fehér 

színű kétjegyű kód). 

• Zárópont: Lillafüred, a LÁEV (erdei kisvasút) állomásépületén a pénztár mellett található 

emléktáblának az állítási éve. 

 

Teljesítés feltételei: 

1./ A dokumentum végén található Igazolólap letöltése. 

2./ Táv teljesítése 2023.02.18 - 2023.04.11. között. 

3./ Teljesítés ellenőrzése, fizetés, díjazás átvétel. 

Részletek: nepektavasza.hu 

 

 

A túrán mindenki saját felelősségére indul!  

http://www.nepektavasza.hu/


Térkép: 

 

Javasolt térkép: Bükk turista térkép (Cartographia, ajánlott 2019-2023. évi kiadás), Szentlélek környékén 

2018-ban turistajelzés és útvonal változások történtek, a jelzések eltérnek a korábban kiadott térképeken jelzettektől. 

online: https://turistautak.openstreetmap.hu/ 

 

Szintmetszet: 

Tájékoztatás: 

e-mail: info(kukac)nepektavasza.hu 

  

https://turistautak.openstreetmap.hu/
mailto:info@nepektavasza.hu


NÉPEK TAVASZA EMLÉKTÚRA 2023 – Jókai 14 igazolólap 

 

Indítópont: Garadna 

 

 

 

 

(betű, számok) 

1. IP: Szentlélek 

 

 

 

 

(bélyegző vagy név) 

2. IP: Örvény-kő, 

Jókai emlékmű 

 

 

 

(kód: betű + szám) 

3. IP: Lencsés-forrás 

 

 

 

 

(kód: betűk) 

Zárópont: Lillafüred 

 

 

 

 

(évszám) 

Teljesítő neve: 

………………………….. 

………………………….. 

Teljesítés időpontja: 

………………………….. 

 

 

 

Szakasz indítópont 

 

Szakasz zárópont 

 

Szakasz résztáv 

Szakasz 

szintkülönbség fel/le 

Garadna Szentlélek 3,3 km 310 m / 0 m 

Szentlélek Örvény-kő 2,4 km 100 m / 30 m 

Örvény-kő Lencsés-forrás 6,8 km 20 m / 380 m 

Lencsés-forrás Lillafüred 1,8 km 30 m / 110 m 

Garadna Lillafüred 14, 3 km 460 m / 520 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


