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A TÚRÁZÓK SZOLGÁLATÁBAN –
GALYATETŐN PARKOLÓ, NÉZŐTÉR,
ERDEI TORNAPÁLYA FEJLESZTÉSE
Galyatető a magyar természetjárás egyik bölcsője. A konzorciumvezető Magyar Természetjáró Szövetség 2015-ben itt adta át a hazai viszonylatban azóta is leginnovatívabb
Galyatető Turistacentrumot, amely komplex aktív turisztikai szolgáltatásokkal várja a turistákat. A területet kezelő konzorciumi partner az EGERERDŐ Zrt., amelynek évtizedekre szóló célja a csomópontokba rendezett erdei ökoturisztikai hálózat kialakítása.
Ennek egyik mérföldköve vált valóra a pályázat keretében: a Galyatető Turistacentrum
mellett megvalósult a több mint 80 személyautó és 3 busz befogadását szolgáló parkoló, megoldódott a terület vízelvezetése, aszfaltozása, valamint az elektromos autók
töltőpontjainak kialakítása is megtörtént. Galyatetőn az aktív természetjárók részére
népszerű turisztikai programokat szerveznek, koncertekkel, fesztiválokkal, teljesítménytúrákkal várják a Mátra szerelmeseit. A parkoló mellett nagyobb közösségi rendezvényeknek is helyet adó, mobil színpad felállítására alkalmas színpadi és nézőtér
készült, a kihelyezett, fából készült padok pihenőhelyként is funkcionálnak. A kialakított
csomópont melletti erdőrészlet egy erdei tornapályának is helyet ad, ahol a kiránduló
családok tagjai a számukra megfelelő testedzés, nyújtás lehetőségét is megtalálhatják.

ERDEI TORNAPÁLYÁK
Az elkészült ökoturisztikai csomópontokban a fejlesztés eredményeképpen ergonomikus elemekkel felszerelt, az erdei környezethez illeszkedő, környezetbarát anyagokból készült, időjárásálló erdei tornapályák várják a természet szerelmeseit.
A hosszabb-rövidebb ideig tartó erdei séták, kirándulások vagy túrák előtt érdemes
igénybe venni ezeket az eszközöket kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az erdei tornapályákat minden korosztálynak ajánljuk, hiszen felnőtteknek való elemeket és játékos
eszközöket egyaránt tartalmaznak.
Az összesen 16 elemből álló tornapálya köteles, lengő-, mászó- és egyensúlyozó-gyakorlatokhoz való, guggoláshoz, fekvő, valamint álló edzéshez alkalmas részekből áll, de
gyerekek számára izgalmas akadálypályát is tartalmaz.
Az erdei tornapályák a Stimecz-háznál (GPS-koordináták: 48.018754, 20.453786) és
az Ilona-völgyben (GPS-koordináták: 47.898818, 20.056537) találhatók.

ERDEI JÁTSZÓTEREK
Évek óta örömmel tapasztaljuk, hogy egyre több család tölti szabadidejét az erdőben, kipihenve a hétköznapokat, feltöltődést remélve a természet nyújtotta egészséges és csodálatos környezetben.
Az EGERERDŐ Zrt. ökoturisztikai hálózatának csomópontjaiban – a család legkisebb tagjaira is gondolva – erdei játszótereket alakítottunk ki, de több erdei
attrakció közelében és kedvelt szálláshelyek udvarán is elhelyeztük a játékos elemeket, amelyek minden helyszínen azonos kinézetűek.
JÁTSZÓTEREINK ITT TALÁLHATÓK:
Varróház
A Felsőtárkányi Állami Erdei Vasút közbenső
megállója kedvelt kirándulóhely, a vadbemutató
kert muflonjai igazi turistamágnesként vonzzák
a kisgyermekes családokat, akár gyalogosan,
akár kisvasúttal érkeznek.
GPS-koordináták: 47.996205, 20.436894

Stimecz-ház
A Felsőtárkányi Állami Erdei Vasút végállomása
a Stimecz-háznál található. Az erdei pihenőhelyek, filagóriák, szalonnasütők mellett a
legkisebbeket mostantól erdei játszótér is várja
a Felsőtárkánytól mintegy 5 kilométerre található
helyszínen.
GPS-koordináták: 48.018754, 20.453786

ERDEI JÁTSZÓTEREK
Pazsagi turistaház
A Bükkzsérc és Felsőtárkány között fekvő Pazsagi
turistaház túrázók, családok, baráti társaságok
kedvelt erdei szálláshelye, amely az erdő mélyén,
nyugodt, térerőmentes környezetben fekszik.
A szálláshely legfiatalabb látogatói számára a
füves udvaron alakítottuk ki az erdei játszóteret.
GPS-koordináták: 48.031915, 20.510832
Szalajka-ház
A Gyöngyössolymostól északra eső erdei szálláshely egyben a Mátravasút végállomását is jelzi. Az
állomáson található, filagóriával és szalonnasütő
helyekkel ellátott erdei pihenőhely kellemes kikapcsolódást garantál.
GPS-koordináták: 47.883939, 19.914814
Galyatetői Turistacentrum
A Galyatető Turistacentrum a túrázók és a pihenni
vágyó családok részére több komfortfokozatban
kínál kellemes pihenési lehetőséget.
GPS-koordináták: 47.916569, 19.923909

Rudolf-tanya
Az egyik legkedveltebb gyalogos- és kerékpáros-csomópont, ahol üdítően friss levegő és
feledhetetlen mátrai erdők várják a vendégeket.
GPS-koordináták: 47.920584, 19.947565
Ilona-völgy
A méltán híres parádfürdői Ilona-völgy az ország
egyik legszebb erdei kirándulóhelye, itt található a
savanyúvizéről ismert Szent István-csevicekút.
GPS-koordináták: 47.898818, 20.056537
Ivánka Szálló
A kevésbé ismert Heves–Borsodi-dombság kopárokkal tarkított, dimbes-dombos tája feledhetetlen
látványt nyújt. A csodás vidék egyik eldugott szegletében áll az arlói Ivánka Szálló, amely komfortos
turistaházként működik.
GPS-koordináták: 48.153370, 20.213556

ZSÓFIA-KILÁTÓ
MISKOLC-LILLAFÜRED

A Magyar Természetjáró Szövetség az ÉSZAKERDŐ Zrt.-vel konzorciumi partnerségben 2017 és 2022 között több erdei közjóléti létesítmény fejlesztését végezte el. A Bükkben és a Tokaji (Zempléni)-hegységben kirándulók egészséges, négy
évszakos kikapcsolódásához és szabadidejük tartalmas eltöltéséhez kínálnak kiváló helyszínt és lehetőséget a projekt fejlesztési térségének erdőterületei.
Az Észak-Magyarország turisztikai térség új gyöngyszemmel gazdagodott 2022ben. Teljes pompájában újult meg a Lillafüred feletti Zsófia-kilátó, amelyet az
első hazai vidéki kilátóként 1900 pünkösdvasárnapján adtak át a hegyvidéki üdülő
fölötti Dolka-hegy déli oldalán. A kilátó több mint fél évszázadon át az üdülőterület
látképének meghatározó eleme volt. Az építményt a Borsodi Bükk Egylet alapítója,
báró Vay Béla vármegyei főispán felesége, gróf Teleki Zsófia tiszteletére Zsófia-toronynak keresztelték el. Bár az 1950-es években a lillafüredi „Szikla” nevű légvédelmi központ antennája miatt a kilátót elbontották, hét évtizeddel később újra régi
pompájában díszíti a a Hámori-tó fölé magasodó hegyoldalt.
GPS-koordináták: 48.107099, 20.621903

„KÖRÖS-KÖRÜL
LOMBKORONA”
TANÖSVÉNY
MISKOLC-LILLAFÜRED

A tanösvény célja, hogy Lillafüredről varázslatos erdei környezetben, hasznos
és érdekes információkkal gazdagodva juthassunk fel a Zsófia-kilátóhoz, illetve
haladhassunk tovább a Dolka-hegy tetejénél vezető piros jelzésen. A tanösvény
nyomvonala nagyrészt a Zsófia-kilátóhoz vezető eredeti sétaút szerpentinező nyomvonalának felújításával jött létre. A tanösvény mentén információs
táblák tájékoztatnak a környező vidék erdőségeinek természeti értékeiről, valamint
az erdőgazdálkodásról. A felfelé tartók pihenőpadokon is letelepedhetnek, mielőtt
folytatják útjukat.
GPS-koordináták: 48.107420, 20.627800

LENCSÉS-FORRÁSI
PIHENŐ
MISKOLC-LILLAFÜRED

A Hámori-tó partjától a Dolka-nyereg felé vezető zöld sáv jelzés mentén található
a Lencsés-forrás. A forrásfoglalás szürke tömbje az elnyert támogatásnak köszönhetően új külsővel fogadja a szomjazó turistákat. A közeli kis tisztáson található
pihenő szintén megújult. Esős időben a hangulatos védőházban pihenhetnek meg a látogatók, amelynek közelében szalonnasütésre is alkalmas tűzrakó
helyeket is kialakítottak.
GPS-koordináták: 48.114997, 20.609239

ISTVÁN-KÚTI NÉGY
ÉVSZAKOS PIHENŐ
HÁROMHUTA-ISTVÁNKÚT

A Tokaji (Zempléni)-hegység központi részén, az Országos Kéktúra nyomvonalán haladva, a Mlaka-rét és a Nagy-Péter-mennykő közötti szakaszon az István-kúti Nyírjesben megbújó épületek születtek újjá a négy évszakos pihenő
létesítésével. Az önellátó rendszerben üzemelő épületek a pihenés lehetőségét
biztosítják egyéni turisták számára vagy akár kisebb csoportok hangulatos napközbeni összejövetelére előzetes bejelentkezés alapján. A fejlesztésnek köszönhetően az épületek egykori fénykorukat megidéző külsejükkel szolgálhatják tovább
látogatóikat.
GPS-koordináták: 48.408055, 21.402459

KIRÁLY-KÚTI PIHENŐ
TELKIBÁNYA

Telkibánya és Bózsva között, a közúton haladva figyelhetünk fel a megszépült
Király-kúti autóspihenőre és a közút túlsó oldalán lévő Király-kúti pihenőre.
A pihenőhöz számos érdekesség és legenda kapcsolódik. Itt található a Jegesbarlang, ahol tavasz közepéig kitart a jegesedés, és a bejárat alatt található Mátyás-király kútja ennek köszönhetően nyáron is hideg vizet ad. A pihenőhely környékén a
hajdani ércfeldolgozás néhány fázisát bemutató emlékmű is helyet kapott.
GPS-koordináták: 48.488149, 21.404094

BOTKŐI AUTÓSPIHENŐ
SÁROSPATAK-BOTKŐ

Sárospatak közelében, a Megyer-hegyi Tengerszemhez vezető út mentén található a Botkői autóspihenő, amely jó idő esetén sokak számára biztosítja a szabadtéri
sütögetés vagy főzés élményét. A fejlesztés során 8-10 férőhelyes, zúzott kővel
borított parkolót, esőbeállót és újabb tűzrakó helyeket hoztunk létre.
GPS-koordináták: 48.339757, 21.577252

A hazai gyalogos természetjárás és aktív turizmus leglátogatottabb területei közé tartozik
a Mátra, a Bükk, a Gömör-Tornai-karsztvidék és a Zempléni-hegység térsége, melyek az
EGERERDŐ Zrt. és az ÉSZAKERDŐ Zrt. működési területére esnek Észak-Magyarországon.
A Magyar Természetjáró Szövetség konzorciumi vezetésével zajló projekt keretében megvalósult beruházások egy-egy turisztikai szempontból frekventált területen új vagy felújított
attrakciókat alakítottunk ki, egyes beavatkozási helyszíneken pedig az erdő látogatóit fogadó
közjóléti berendezések újultak meg a kor elvárásainak megfelelő, hosszú távon is fenntartható
kivitelben. Az építések, felújítások ezáltal tovább növelik a már meglévő turisztikai desztinációk és attrakciók látogatottságát, a projekthez kapcsolódó túraajánlások pedig a térségben
eltölthető hosszabb és többszöri szabadidő eltöltését biztosítják, ezzel hozzájárulva a térségbe
látogató turisták tartózkodási idejének meghosszabbításához.
Az Észak-magyarországi térség legszebb gyalogtúráiról válogatás is készült, amely
a www.termeszetjaro.hu honlapon érhető el: Mátra, Bükk, Tokaji-hegység és az
Aggteleki-karszt.
A fejlesztések a GINOP 7.1.2.-15-2017-00017-es kódszámú projektben valósultak meg.
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