
  HEGYESTŰ
Hazánkban egyedülálló, de Európában is 
ritkaságszámba menő geológiai jelenség-
nek lehetünk tanúi a Káli-medencében: 
Zánka és Monoszló között található a 337 
méter magas Hegyestű, amelyet mai for-
májában a környéken korábban folytatott 
bányászati tevékenységnek köszönhetünk. 
A bazaltkitermelés miatt került ugyanis 
felszínre a több millió éve kialudt vulkán 
látványos belseje: a kitöréskor felszínre ke-
rült láva sokszögletű oszlopokba dermedt. 

Monoszlóról a sárga sáv és a kék háromszög 
turistajelzést, Zánkáról a sárga sávot követ-
ve szűk egy óra alatt juthatunk el a hegyhez, 
ahol aztán érdemes felsétálni a lépcsősoron 
is, hiszen az egykori vulkán tetejéről csodá-
latos kilátás nyílik a vidék hegyeire. Ha van 
kedvünk, a szabadtéri kőparkban szemügy-
re vehetjük a környékre jellemző kőzeteket, 
de akár a bazaltbányászat emlékeivel, a 
vidék természeti értékeivel is megismer-
kedhetünk az egykori bányában kialakított 
múzeumban. 

Amint az első melegebb tavaszi napok kicsalogatnak minket otthonunk 
falai közül, máris felébred bennünk a vágy, hogy a kertnél távolabbra 
merészkedjünk a természetbe. Összeállításunkban három igazán 
különleges hazai helyszínt mutatunk be, amelyek tökéletesek arra, hogy 
egy könnyű kirándulás keretében ismét a kezünkbe vegyük a túrabotot.

ORSZÁGJÁRÓ TIPPEK 
TAVASZRA

A CIKK SZERZŐJE AZ IMAGINE CREATIVE CONSULTING



  SZOMOLYAI KAPTÁRKÖVEK
Áldozatbemutató helyek? Az egykor a kör-
nyéken folytatott sziklaméhészet kellékei? 
Temetkezési üregek? Régészeti bizonyí-
tékok, írásos dokumentumok híján csak 
találgathatunk, vajon mire szolgálhattak a 
bükkaljai vulkanikus kőtornyok oldalába vá-
gott, fél-egy méter magas, keskeny üregek, 
amelyekből igen sok létezik a környéken: 38 
lelőhelyen 72 kaptárkövet ismerünk, ame-
lyekbe 473 fülkét véstek valakik, valamikor. 
Legnagyobb számban Szomolya környé-
kén fordulnak elő, ahol egy kényelmes, alig 
néhány kilométeres séta során közelről is 
megnézhetjük a Szomolyai Kaptárkövek 
Természetvédelmi Terület négy helyszínén 
lévő 13 kaptárkövet, és rajtuk összesen 132 
darab fülkét. 

  SPARTACUS-ÖSVÉNY
Az „egyszerű” kirándulók elől sokáig zárva 
volt a Visegrádi-hegység egyik legszebb 
útvonala, az eredetileg a vadászok terepé-
nek számító Spartacus-ösvény. Néhány éve 
azonban megnyitották a lenyűgöző pano-
rámát kínáló útvonalat, amely Pilisszent-
lászlóról indul. Mivel a túra során nincsenek 
nagy szintemelkedések, tökéletes lehet 
tavaszi bemelegítő kirándulásnak, amely 
során nemcsak csodaszép hegyekben és a 
Duna-kanyarban gyönyörködhetünk, de itt-
ott patakokon is átkelhetünk, vizet vehetünk 
a Kaán-forrásnál, ehetünk frissen fogott 
pisztrángot, de akár a Bertényi Miklós Fü-
vészkertet is végigjárhatjuk.  

KIRÁNDULÁSI TIPP SÁNTA GYULÁTÓL, A NYUGDÍJAS KLUBOK ÉS IDŐSEK „ÉLETET AZ 
ÉVEKNEK” ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HEVES MEGYEI ELNÖKÉTŐL

Március 30-án várunk mindenkit a mátrafüredi Kékibolya túrára, amelyet három  
különböző hosszúságú útvonalon rendezünk meg, így ki-ki a saját erőnlétének megfelelő 
távolságot választhatja. Jelentkezni március 24-ig lehet, gyülekező 9 órától a BENE Háznál 
(Mátrafüred, Pálosvörösmarti út). Jelentkezés, információ a szövetség további túráiról: 
gyulasanta@freemail.hu.

A MEGJELENÉST A POSTA BIZTOSÍTÓ TÁMOGATTA


