
Ajánló: Mi lenne, ha a Szalajka-völgyet
most kerékpárral keresnénk fel,
miután pedig végig kerekeztük a látni-

valókat, még tekernénk egyet az erdőben.
A kis túrán 6,5 km-ig még eldönthetjük,
hogy Bélapátfalva felé vesszük az irányt, vagy
a zöld kerékpáros jellel visszatérünk Szilvás -
váradra 20 perc alatt, az erdőn keresztül
(11,2 km). Az emelkedők egy nyolcszáz
méteres szakasz kivételével közepes szintű-
ek, így kezdő túrázók is élményekkel térhet-
nek haza. 

A túrát Szilvásváradon kezdjük, ott ahol
lekanyarodunk a Szalajka-völgy felé a főutcá-
ról. Átkerekezünk az éttermeken és falatozó-
kon, majd az erdőbe érünk, ahol egyenesen
emelkedünk a Szilvás-patak mentén. 1,4 km-
nél egyenesen tekerünk tovább a szétágazás-
nál a völgy felé. 1,8 km-nél elhagyjuk a dám-
vad bemutatót, 2,2 km-nél érjük el az első
nagyobb tavat, a zöld kerékpáros jellel. 3 km-
nél a Sziklaforrás mellett kerekezünk el az
egyre meredekebb emelkedőn, majd 3,3 km-
nél elhagyjuk a Fátyolvízesés is és a kisvasút
végállomásánál földútra váltunk. 

3,9 km-nél a zöld kerékpáros jelet követ-
ve az utolsó tó végében jobbra kanyarodunk,
és erőteljesebben emelkedni kezdünk az
erdőben. 4,9 km-nél már ötven méter mély a
völgy alattunk, eltávolodtunk a Szalajka-
völgytől és egy oldal völgy (Horotna-völgy)
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Bükk 6. túra

Kiindulópont Budapesttől:  . . . . . 143 km
GPS:  . . . . . . . .N48,098646 E20,390854
Túratáv:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 km
Ebből földút:  . . . . . . . . . . . . . . . .5,7 km
Összes emelkedés:  . . . . . . . . . . . .400 m 
Túraidő:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,5 óra
Nehézségi fok:
Tájékozódás: közepes 

Erdő:
Természet:

Heves megye

Őzlábgomba

Szalajka-völgy, Fátyol vízesés



mentén kerekezünk a jól látható zöld kerékpáros jellel. 6,1 km-nél a sárga jel elindul az utunk-
ról egy ösvényen, mi itt az úttal visszakanyarodunk és tovább emelkedünk még négyszáz
métert a völgy másik oldalán, ahol balra kanyarodunk és a kék kerékpáros jelre váltunk.
Kemény nyolcszáz méter után tetőzünk (7,3 km) a német katonai síroknál, már 600 méter
felett járunk. Itt jobbra térünk és a kék kerékpáros jelet követve meredek ereszkedésbe kez-
dünk a rossz minőségű földúton, a bükk erdőben. Érdemes a veszélyesebb részeken leszállni
a kerékpárról és tolni. 

9,6 km-nél a kék kerékpáros jelet követ-
jük, ahol erdei aszfaltútra váltunk, és tovább
ereszkedünk Bélapátfalva felé. Szép réteken
gurulunk át, majd egy kisebb tavat is elha-
gyunk. 10,8 km-nél elérünk egy főbb utcát, itt
jobbra fordulunk és nyolcszáz méter múlva a
községben elérjük a főutat, ahol ismét jobbra
térünk. 12,7 km-nél egy mini vidámpark,
majd a régi cementgyár épületei előtt is elha-
ladunk, és az erdős-ligetes tájban közepes
emelkedésbe kezdünk, a kis forgalmú úttal. 16
km-nél tetőzünk, és 17,4 km-nél Szilvás vá ra -
don visszaérünk az ismerős kereszteződéshez.  
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