
 

25 km Vitézlő GEOGO 

Rajt és cél helyszín: 3752 Szendrő Petőfi tér 1-3. Apáczai Csere János Általános Iskola bejárata 

Alap adatok:             Táv: 25,3 km;                        Szint: 575 m                                  Szintidő: 7 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 a 

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!                                      aláírás 

Ellenőrző 
pont 

Segítség a 
megtalálásához 

Kérdés Igazoló válasz Időpont 

Rajt  Templom kerítésén 
belül 

A római katolikus 
templom kapujánál 
álló fehér feszület 
állításának évszáma 

  

Lipóc Az elágazásban lévő 
útirányt jelző oszlopon 

Hány darab vizszintes 
útirányt jelző tábla 
van az oszlopon 
elhelyezve? 

  

Csorba kő Romon áthaladó ösvény 
fáin, fehér alapon piros 
betű és szám 

Egy betű és egy szám 
kombinációt 
szükséges felírni 

  

Rudapitchecus 
látványtár 

Látványtár előtt a 
parkolójában hány kő 
pad van elhelyezve 

Hány darab beton pad 
van a bejárat előtt 
parkolónál? 

  

Ördög gát Tűzrakó hely 
környezetében fára 
festve van kód fehér 
alapon piros színnel 

Egy betű és egy szám 
kombinációt 
szükséges felírni 

  

Korlát – hegy A gerincen, a piros 
háromszög elágazásnál 
fehér alapon piros betű 
és szám 

Egy betű és egy szám 
kombinációt 
szükséges felírni 

  

Cél A kapun van a saválló 
táblán van az évszám 

Mikor készítette 
Németh Pál a 
templom nagy 
vaskapuját? 

  

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 
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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. 

Bányató: A jugoszláv Bora, Recsk, Kassa érckitüremkedéseinek vonulatához tartozik a rudabányai érclelőhely. 

Vasat már Kr. e. 4. században, ezüstöt és rezet főleg a középkorban bányásztak itt. Az elmúlt száz év 35 millió 

tonna külszíni vasérckitermelésének hagyatéka a 6 km hosszú, 250-300 m széles és kb.60 m mély bányató, hazánk 

legmélyebb állóvize. A tó körül kialakított, kilátó pontokkal és információs táblákkal ellátott tanösvény. ingyen 

látogatható. 

Rudapithecus: Afrikai rokonságú, 10 millió éve Európában elterjedt ősmajom, az ember és a csimpánz 

leghitelesebb feltételezett közös őse. Fákon élt, 100-130 cm hosszú, négy lábon járó, 25-28 kg súlyú, lerövidült 

arcú, 280-300 cm3 agytérfogatú, növényevő volt. Trópusi-szubtrópusi környezetben, az egykori Pannon-tó közeli, 

mocsárciprusokkal tagolt erdős-vizenyős völgyek agyag rétegében megkövült csontjaira Hernyák Gábor 

bányageológus figyelt fel 1967-ben. 1978-tól Kordos László vezeti a kutatásokat. A leletek hozzájárultak, hogy az 

ember afrikai eredete megdőljön. Ma az eurázsiai eredet valószínű. A lelőhelyen, a Majomszigeten kialakított 

Látványtár valószínűleg ősztől látogatható. Üzemeltetője a Ruda-Park Turisztikai Nonprofit Kft. 

Csorbakő vár: A XIII. sz. végén építi a Ládi Csorba Miklós. Az eredetileg a szabálytalan trapéz alaprajzú 

lakótornyot és udvart négyszögletes fal vette körül, sáncokkal megerősítve.1351-től a Perényiek tulajdona.3 

helységből álló palotával, 2 földszinti helységgel bővítik, majd a háromszög alakú elővár kaputornyához 

szabálytalan ötszög alaprajzú bástyát emeltek. 1541-ben Bebek Ferenc testvérének, Bebek Imre nagyprépostnak 

adja a várat. A vár vad tivornyák helyszíne, pénzhamisító műhely lett. Imre pap létére megnősült, de a király nem 

fosztotta meg prépostságától. Imre halála után Ferenc, 1554-ben, az özvegy ellenében ostrommal bevette és 

leromboltatta a várat.                                             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! 


