Bélyegző
résztáv össztáv
elérhetősége (km)*
(km)*

Érintett pont
Salgótarján, vasútállomás

emelkedés/
süllyedés (m)*

KOHÁSZOK ÚTJA
túramozgalom igazolófüzete

Folyamatos

-

-

-

Pécskő-nyereg

-

2,8

2,8

188/4

Inászó, emléktabló

Folyamatos

2,6

5,4

12/143

Bárna, Főtér

Folyamatos

6,8

12,2

197/217

Istenmezeje, Községháza

Folyamatos

13,1

25,3

346/430

Szalajka erdészház

-

8,1

33,4

283/211

Vállós-tanya

Folyamatos

5,5

38,9

214/143

Ökör-hegy

Folyamatos

5,1

44

271/68

A túramozgalom célja, hogy az ország természetjárói megismerjék az
észak-magyarországi kohász városok kulturális értékeit, ipari érdekességeit,
lakóinak életét és az őket összekötő útvonal természeti nevezetességeit és
szépségeit
A Kohászok Útja kék jelzésű turista utat az 1960-as évek végén kezdték
felfesteni a Bükk, a Heves-Borsodi-dombság és a Karancs-Medves vidékén.
1970-ben lett kész a három kohász várost összekötő teljes útvonal.

Folyamatos

6,6

50,6

35/347

A TÚRA ÚTVONALA

Folyamatos

6,1

56,7

54/82

Somsálybánya, romtemplom

-

3,7

60,4

92/94

Ózd, Digitális Erőmű

Folyamatos

5,3

65,7

140/171

Sáta, Gól presszó

Nyitvatartási
időben

11,6

77,3

274/171

Uppony, Zrínyi utca vége

Folyamatos

5,6

82,9

145/213

Mályinka, Sanyi italbolt

Nyitvatartási
időben

10

92,9

214/122

Salgótarján és Sáta között kék sáv jelzéssel jelölve: Salgótarján –
Inászóbánya – Bárna – Istenmezeje – Váraszói Szalajkaház – Vállós-tanya –
Ökör-hegy – Gyepes-völgy – Arlói-tó – Somsálybánya – Ózd – Hétesfő –
Sátai sorompó – Sáta
Sáta és a Diósgyőri Acélmű között kék + jelzéssel jelölve (az Uppony –
Mályinka szakasz kivételével, ahol az OKT-vel fonódva ismét kék sáv):
Sáta – Csernely-völgy – Uppony – Dédestapolcsány – Mályinka – Csondróvölgy – Szentlélek – Heteméri-völgy – Újmassa, Fazola-kohó – Hámor –
Puskaporos – Vadalmás – Fényeskő – Diósgyőri Acélmű I. számú kapu.

Szentléleki Fogadó

Folyamatos

5,8

98,7

464/41

Újmassa, Fazola-kohó

-

5,3

104

93/479

Folyamatos

3,7

107,7

108/158

Nyitvatartási
időben

11,3

119

398/532

(bélyegző a Galcsik Fogadóban)

Gyepes-völgy
(Dobronyai sorompó)
Arlói-tó, horgászegyesület
hirdetőtáblája

Felső-Hámor,
Kohászati Múzeum
Diósgyőri Acélművek,
I. számú kapu

* a távolság és szint adatok tájékoztató jellegűek

A túramozgalom megtalálható a heyjoe.hu túranyilvántartó honlapon is!
A bélyegzőgumikat a SALIBER Kft. (www.saliber.hu) gyártotta és
adományozta a túramozgalom számára.
Az igazolólapot szerkesztette: Kucsera Ákos és Czigány Levente

A TÚRA ÁLTAL ÉRINTETT TÁJEGYSÉGEK
A Salgótarján és Bárna között fekvő, mintegy 550 km2 kiterjedésű Nógrád–
Gömöri-bazaltvidék.
A Heves–Borsodi-dombság (Vajdavár vidék, Ó-Bükk) a Mátrától északra, a
Bükk-hegységtől északnyugatra elterülő földrajzi táj.
Az Upponyi-hegység az Északi-középhegység része, azon belül a Bükkvidék kistája. Nyugatról a Heves–Borsodi-dombság, északról és keletről a
Borsodi-medence, délről a Bükk-vidék tetőrégiója határolja.
A Bükk-vidék az Északi-középhegységben található földrajzi középtáj,
Magyarország legnagyobb átlagmagasságú, barlangokban bővelkedő
karszthegysége. Középső területe 1977 óta nemzeti park.

IGAZOLÓPONTOK

Ez az igazolófüzet

A túramozgalom bélyegzői a füzetben bélyegzés céljára bekeretezett
felületeken olvasható helyszíneken kerültek elhelyezésre.

tulajdona

TELJESÍTÉS FELTÉTELE
Az útvonalkövető túramozgalom csak gyalogosan, tetszőleges irányban
haladva és tetszőleges hosszúságú szakaszokra bontva, időkorlát nélkül
teljesíthető.
A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA
A túra végigjárása az igazolófüzet nevesített négyzeteibe történő
bélyegzéssel és dátumozással igazolható (a bélyegzéshez nagyméretű jól
átitatott tintapárna szükséges). Ha az adott ponton nem érhető el a
mozgalom saját bélyegzője, akkor más, a település nevét tartalmazó
bélyegző lenyomata vagy az igazolópontot és a túrázót egyidejűleg ábrázoló
fénykép is elfogadható. A túra megszakításakor és folytatásakor elegendő
ezen dátumokat beírni a pecsétlenyomat alá, illetve fölé. A bélyegzők
hiányát vagy megrongálódását a kohaszokutja@gmail.com e-mail címre
kérjük bejelenteni.
A túra teljes távjának bejárása után a füzetet Wenzel Péter címére (3600
Ózd, Kazinczy út 9. Telefonszáma: +36 48 471 101) kell eljuttatni, ahol a
teljesítést ellenőrzik, dokumentálják. A teljesítés elfogadása után a jelvény
(melynek ára 2021-ben: 2000,-Ft, ami változhat!) és az ellenőrzött
igazolófüzet postán vagy személyesen vehető át.

_____________________________________________________________
egyesület tagja (a tagság nem feltétele a teljesítésnek)
_____________________________________________________________
születési ideje, helye
_____________________________________________________________
lakcím
_____________________________________________________________
e-mail cím
_____________________________________________________________
telefonszám
Kérünk, ha elveszett igazolófüzetet találsz, juttasd vissza a tulajdonosának, vagy a
megadott egyesületnek.

____________________________________________________

természetjáró a

KOHÁSZOK ÚTJA túramozgalom
útvonalát végigjárta, azt az előírt módon igazolta.
Ellenőrizte: __________________________________
________________________, ________év______________hó______nap

Szentlélek
a fogadó előtetőjének jobb hátsó
fa oszlopán
dátum:

dátum:

dátum:

dátum:

Diósgyőr
Diósgyőri Acélművek I. számú
kapun belül az őrbódénál balra
dátum:

Hámor
a Kohászati Múzeum kerítésén

Salgótarján
Galcsik Fogadó recepciója
(Salgótarján, Karancs út 9.)
dátum:

Inászó
az út melletti emléktablón
dátum:

dátum:

Alulírott
_________________________
hozzájárulok, hogy a személyes
adataimat a túramozgalom mindenkori
fenntartója az általa működtetett
teljesítők nyilvántartásában rögzítse és
azokat a túramozgalom
működtetésével és a teljesítők
nyilvántartásával összefüggő célokból
kezelje. Adataim törlését az adat
kezelőjétől bármikor kérhetem.

______________________
aláírás
dátum:

Bárna
Ibolya presszó melletti parkban
az információs tábla oldalán
dátum:

Istenmezeje
Községháza bejáratánál az
előtető fa oszlopán
dátum:

dátum:

dátum:

Vállós-tanya
a tanya kerítésén
a Csobogó-forrással szemben
dátum:

Ökör-hegy
a hegycsúcs közelében lévő fa
törzsén, az útvonal mellett
dátum:

Ózd
a Digitális Erőmű bejárata
mellett jobbra a hálós előtétfalon
dátum:

Sáta
a GÓL presszó pultjában
(Sáta, Kossuth út 15.)
dátum:

dátum:

dátum:

dátum:

dátum:

Gyepes-völgy
fedett pihenőhely oszlopán, a
dobronyai sorompó közelében
dátum:

Arló
a tó melletti horgászegyesületi
hirdetőtábla hátulján
dátum:

Uppony
Zrinyi utca végén a Lázbérci
Tájvédelmi Körzet tábla oldalán
dátum:

Mályinka
a Sanyi kocsma pultjában
(Mályinka, Rákóczi F. u. 11.)
dátum:

dátum:

dátum:

dátum:

dátum:

