
NÉPEK TAVASZA EMLÉKTÚRA 

2023 – Petőfi 14 

 

Petőfi 14 ajánlott útvonala: 

Ómassa – (b) – Száraz-völgy – (b) – Bánkút – (c) – Bálvány, Petőfi-kilátó – (c), aszfaltút, (a) – 

Nyárjú-hegy – (a) – Szentlélek – (a) – Ómassa 

táv: 14,4 km; szintemelkedés: fel 500 m, le 500 m 

 

Igazolópontok helyei, leírásai: 

• Indítópont: Ómassa, Vadász kocsma kerítésén található „Ómassa 480m” turistaúttáblán a 

Száraz-völgy bejáratának elérési időpontja (perc). 

• 1. IP: Bánkúti Turistaház, OKT bélyegző, a turistaház éttermének bejáratánál, a falon. Saját 

bélyegzőpárna szükséges! 

Alternatíva, ha nincs bélyegzőpárna: a turistaház első falán található emléktábláról Repei Zoltán 

születésének éve. 

• 2. IP: Bálvány, Petőfi-kilátó, a Bükk 900-as csúcsai bélyegző, mely megtalálható a 

csúcsoszlopon. Saját bélyegzőpárna szükséges! 

Alternatíva, ha nincs bélyegzőpárna: a régi emléktábla állításának időpontja (év, hónap). 

• 3. 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. 

• Zárópont: Ómassa  

 

Teljesítés feltételei: 

1./ A dokumentumban 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/


Petőfi 14 térképe: 

 

Javasolt térkép: Bükk turista térkép (Cartographia, ajánlott 2021-23. évi kiadás), Bánkút, Szentlélek 

környékén 2018-2020-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 – Petőfi 14 igazolólap 

 

Indító/zárópont: Ómassa 

 

 

 

 

(perc) 

1. IP: Bánkút 

 

 

 

 

(bélyegző vagy évszám) 

2. IP: Bálvány, Petőfi-kilátó 

 

 

 

 

(bélyegző vagy időpont) 

3. IP: Szentlélek 

 

 

 

 

(bélyegző vagy név) 

Teljesítő neve: 

 

 

 

………………………….. 

Teljesítés időpontja: 

 

 

 

………………………….. 

 

 

Szakasz indítópont 

 

Szakasz zárópont 

 

Szakasz résztáv 

Szakasz 

szintkülönbség fel/le 

Ómassa Bánkút 4,3 km 360 m / 5 m 

Bánkút Bálvány, Petőfi-kilátó 1,1 km 70m / 0 m 

Bálvány, Petőfi-kilátó Szentlélek 6,8 km 65 m / 300 m 

Szentlélek Ómassa 2,4 km 5 m / 195 m 

Ómassa Ómassa 14,4 km 500 m / 500 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


