15 km Vitézlő GEOGO
Rajt és cél helyszín: 3752 Szendrő Petőfi tér 1-3. Apáczai Csere János Általános Iskola bejárata
Alap adatok:

Táv: 17,5 km;

Szint: 387 m

Szintidő: 5 óra

Ellenőrző pontok igazolása az alábbi táblázat kitöltésével történhet, aki nem GEOGO alkalmazást használ. Aki
ezen ellenőrző lappal kívánja a túrát igazolni, az a lapot kitöltve küldje meg scannelve az info@szendroitura.hu
címre! A túra részvételi díját befizetők névre szóló oklevelet és kitűzőt kapnak!
Teljesítő neve:
Teljesítő postai címe:
Túra teljesítésének dátuma:

………………………….

A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt!
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Házigazda település: Szendrő és egyéb látnivalók
Gazdag történelmi múlttal rendelkező kisváros. Neve „Zend-rew”, az egykori birtokosra és a bódvai átkelőhelyre utal. Első
írásos említése 1312-ből való. 1554-1908 mezőváros, 1613-1660 vármegyei székhely, 1615-1908 járási székhely volt.
1996-tól újra város. Jelenleg 4400-an lakják, a mikro régió kulturális, oktatási, közigazgatási és egészségügyi központja.
Várak: Alsó-vár /Fő tér szegletében/: 1300-as években épült. 1370-1565 között a Bebek család birtokolta. 1694-ben Csáky
István országbíró kastéllyá építteti át, majd a vármegye központi épülete volt. Felső-vár /dombtetőn/: 1550 körül épült,
Eger eleste után a Felvidék védelmezője volt. Teljes területe 0,81 ha. A központi lőportorony helyén ma kilátó áll. Aljában
kiállítás látható. Német-vár /r.k. templom környéke/: palánk és földből emelt erődítés a lakosság védelmére.
Kékfestőház /Petőfi tér/ Feltételezhetően a német vár őrtornya, majd a helyi nyersanyagra épülő kékfestő mesterek
műhelye volt. A Bódva partján termelt kenderből messze földön kelendő termékek készültek itt. Jelenleg múzeum.

Római Katolikus templom: A katolikus hit jelenléte a XII. századtól szinte folyamatos. A hit terjesztésében a ferencesek
működése volt a mérvadó. A ma látható templom alapja 1635-ben épült kolostor és zárdatemplom, ami 1671-ben konvent
lett. Európa egyik legnagyobb ferences temploma esperesi székhely, barokk stílusú főoltára XVIII. századi.
Bódva folyó: Stósz közelében ered. 110 km-ből 56 km magyar szakasz. 8-14 méter széles, mélysége 0,5-1 m. Legnagyobb
esésű folyónk 83,8 cm/km. Átlagos sebessége: 2-4 km/h. Árvízi vízhozama: 80,0 m³/sec. 35 halfaj él benne.
Várhegy, Ádám-domb: kőzetrög, a földtörténeti ókorból, az új paleozoikumi devon korból származó mészköve, palája
részese volt a variszkuszi hegységképződésnek. Tektonikai hatások révén feltöredezett, szárazföldi lepusztulás hatására
alakult ki.
Ördöggát: misztikus neve 1298 évi oklevélben fellelhető, nevét feltehetően a gát előtt eltűnő víznyelő ihlette. A gáton
csak bő csapadék idején bukik át víz. Ördög előtti barlangüregből számos a bükki kultúrát képviselő edénytöredék, bronz
és vaskorból különféle eszközök, üveggyöngyök, szkítakori tárgyak kerültek elő. A Csengő-kút 24 méter mély
aknabarlang.

ÚTVONALVEZETŐ
1.EP-hoz
P 0,2km
P+ 4,4km
A R.k. templom mellett haladunk a P sáv jelen a Bódva hídig. Átmegyünk a hídon, vasúti sorompón, és innen
a P+ jelet követjük. Az utca végén jobbra, majd az első közbe, balra felfelé vezet utunk a szántás szélén, a
legelőig. Jobbra fordulunk és a felfelé jövő útig megyünk. Balra fordulva szinte egyenesen tartunk az úton
egészen az erdőig, majd erdei úton az ellenőrzőpontig.
2.EP-hoz
P+ 0,8km
Z+ 0,2km
Z 4,3km
Tovább a P+ jelen. A széles szekérúton hullámzik a kissé kanyargós utunk. a gerinc felé kanyarodik, de mielőtt
kiérnénk balra egy gazosabb rész Z+ jelre térünk át. Átjutva a gazos részen kiszélesedik az út és a völgybe
tart. Itt találkozik a Z jelzéssel, amin folytatjuk utunkat jobbra a patakhoz. E völgy a patakhoz lejt ebben halad
a Z sáv is. Erősen gazos részen áttérve, a bozótok közt kígyózó, jelekkel is megerősített, ösvényen érjük el a
patakot. A folyás irányában haladunk tovább. Pár métere az átkelőhely (mögötte a fán a Z jelzés). Az ösvényről
a patakot innentől jobb kézre látjuk, és soha nem távolodik az út tőle 30 m-től messzebb. A fenyves után
többször is átkelünk a patakon, barlang, víznyelő után érjük el az Ördög-gátat, amit a kerengőn áthaladva
kerülünk ki. Tovább haladunk a sziklás patakmeder mentén a szikla szoros végén lévő ellenőrzőpontra. Itt van
a tűzrakóhely és a kód. Tovább haladunk a sziklás patakmeder mentén a szikla szoros végéig, ahol megszűnik
a Z jelzés.
3.EP-hoz
P 0,9km
P+ 3,6km
Jobbra, a P jelzésen, a patakon átkelve elhagyjuk a völgyet. Erős emelkedőn kapaszkodunk fel a nyeregbe
lévő elágazáshoz. (Balra kanyarodik a sávjel. Jobbra a P+, és a P▲.) Jobbra P+ jelen érünk fel a gerincre.,
Balról visszatér a P▲és jel itt van az ellenőrző kód. Tovább haladunk, a hullámzó panorámás gerincúton, a
Lipóc ellenőrző ponthoz. Útközben érintjük a reggelről megismert Z+ leágazást és néhány hullám után ott az
ellenőrzőpont.
CÉL-hoz
P+ 4,4km
P 0,2km
P+ jelen haladunk. Folyamatosan lefelé tartva kiérünk az erdőből. A vadlesek és vetés mellett lefelé tartunk.
Már jól látjuk Szendrőt, mikor a mezőnél jobbra tér a jel, és egy bozótosnál lévő lefelé vezető úton jutunk a
településre. Az utca végén, a kanyarból látjuk a vasúti átkelőt. A hídon át már a P jelen haladunk a célig.
Szintvonalas térkép

Kérjük, óvd a környezetet a túra során! Ne dobd el a szemetet, ha találsz, esetleg kérünk, szedd össze!

Kellemes kirándulást, jó szabadidőtöltést, szép túraélményeket kíván a Szendrői
Természetjáró Szakosztály!

