
ENYHEGES HAVI TEKERGÉS 
 

Idei második túránk a Bükk-hegység szívébe, a 956 méter magas Bálványra és a mellette található 

Bánkútra vezet. Autóbuszunk Nagyvisnyó határában vet ki magából, majd nekivágunk a Mála -bérc 
ádáz kapaszkodójának. Meghódítva a Bálvány csúcsát tepeszkedünk egyet a volt bánkúti 

turistaházban (Fehér Sas Panzió). 
A jóleső pihenés és az erdő-turista-forraltbor szentháromság dicsőítése után lefelé vesszük az irányt. 

A Verebec-vár és a Dédesi-vár romjait érintve jutunk le a Bán-völgy bejáratához, ahol a Fapuma 

büfében összevárjuk megtépázott seregünk tagjait és megemlékezünk Kiszileves és Sódor 
történelmi küzdelméről.  

 
A túra szervezője: Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidősport Club  

 

A túrát megtervezte és vezeti : Lovas Zoltán 
 

Indulás: a Polgármesteri Hivatal parkolójából autóbusszal 2022. február 19-én (szombat) 6.30 

órakor 
 

Hazaérkezés: Kb.:21.00 óra körül 
 

Útvonal autóbusszal: Kecskemét – Hatvan– Eger – Nagyvisnyó 
 

Túra útvonal: Nagyvisnyó –-  - Mála-bérc-  - Pista bácsi kaszálója –  - Bálvány –  - 

Bánkút –  -  - Verebec-vár –  - Dédesi-vár –  - Bán-völgy (Fapuma büfé) 
 

Kb.: 17 km hosszú, az útvonal első felében folyamatosan emelkedő (807 m fel, 830 m le), kissé 

erősnek is titulálható túra. A homályossági tényező, a függőleges hőmérsékleti gradiens, vagy a 
zsugorodási inverzió drasztikus változása esetén az útvonalat megpróbáljuk lerövidíteni vagy a 

józan életösztön teljes feladása mellett folytatjuk utunkat. 
 

Ajánlott felszerelés: kis hátizsák sok elemózsiával, itallal (forralt bor és társai). A farsangi 

hangulat felidézéséhez szalagos pampuska, lekváros csöröge és tüzes krampampuli hozatala 
ajánlott. Túra közben vásárlási lehetőségre a Fehér Sas Fogadóban és a Fapuma büfében lesz mód. 

Erős, lehetőleg magas szárú vízhatlan túracipő, kamásli, réteges öltözködés, havas/esőkabát. 

Kérjük, hogy az utazáshoz mindenki hozzon magával váltócipőt! 
 

Jelentkezés: A szabad férőhelyek erejéig, legkésőbb 2022. február 15-ig a részvételi díj átutalással 
történő kiegyenlítésével egyidejűleg Bognár Valériánál és Lovas Zoltánnál a félemelet 13. számú 

helyiségben (telefonszám: 512-269). A számlaszám: UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT 
10918001-00000072-09750008. 

 

 
Részvételi díj: egyesületi tagoknak 3.500 Ft/fő, más személyeknek 4.500 Ft/fő, amely összeg az 

utazás és a túraszervezés költségeit tartalmazza.  
 

 


