Noszvaj, családi kirándulás a Síkfõkút feletti hegyeken
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Rövid gyalogtúra Síkfõkútról a Várkúti turistaházhoz
A Bükkalja festõi fekvésû településérõl, a számos látnivalóval büszkélkedhetõ, idilli hangulatú
Noszvajról jó néhány remek túrát tehetünk a Bükk hegység déli részébe. A falu északi részén kiépült
romantikus Síkfõkútról, a vadregényes Kánya-patak völgyében mászunk fel a népszerû Várkúti
turistaházhoz, ahonnan a Bükkalja egyik legszebb panorámáját nyújtó Kövesdi-kilátóhelynél érjük el
utunk legmagasabb pontját. A Vasbánya-nyereg és a romos Novaji kunyhó érintésével ereszkedünk
vissza a tóparti üdülõhelyre, Síkfõkútra.A túra hossza: 7,3 kmA túra idõtartama: 3 óraKiindulópont:
Noszvaj-Síkfõkút, szabadon használható parkoló a Hotel Síkfõkút mögötti területen, az aszfaltút nagy
kanyarja mögött.
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
Szintkülönbség: 300 m fel, ugyanannyi leA túra jellege:
Rövid, könnyû, családi gyalogtúra kitûnõen jelzett, jól kitáblázott turistautakon. Az útvonal túlnyomó része
árnyas, vízvételi lehetõség két helyen is van, az Attila-kútnál és a Várkútnál. Több pihenõhelyet is
találunk padokkal, a legjobbak az Attila-kútnál, a Várkúti turistaház elõtt és a Kövesdi-kilátónál vannak.
Tûzrakóhelyek az Attila-kútnál és a turistaház elõtt használhatók. Szuszogtató, de rövid kaptató vezet a
Várkúthoz, az útvonal többi része kényelmesen végigjárható. Gyermekes családoknak is tökéletes
választás, biztonságos, széles erdei utak, változatos terep, több pihenõhely, források, kilátóhelyek,
hangulatos erdõk tarkítják a kirándulást.
Térképkivágat: Bükk 1:40 000 (Cartographia)A túra leírása
A leginkább kastélyáról ismert Noszvaj északi részén, a Kánya-patak erdõvel borított, alacsony hegyekkel
koszorúzott völgyében, az 1930-as években kialakított Síkfõkút üdülõteleprõl indulunk. Az egriek népszerû
kirándulóhelyének központi helye, a két részbõl álló, egymástól átjárható gáttal elválasztott tavacska,
melynek partján, számos pihenõpaddal felszerelt, gondozott sétány fut körbe. Északi oldalán a hajdani
turistaházból átalakított Hotel Síkfõkút beépített teraszos étterme csalogatja a kirándulókat. A felsõ tó déli
partján kulturált játszóteret és egy kis ajándékboltot is találunk, kissé feljebb pedig tisztán tartott nyilvános
illemhely várja a rászorulókat. A Síkfõkúti-tó északi oldalán a jelenleg (2019) zárva tartó kemping bújik meg
a lombok közt. A szállótól balra látjuk a tavat tápláló legfontosabb forrást, egy méretes, idõs tölgyfa alatt
fakadó Szent Imre-forrást, melynek vize ma már sajnos nem iható, elõtte egy vízikerék emlékeztet az itt álló
egykori vízimalmokra.
A Hotel Síkfõkút mögött nagy bal kanyart vesz az aszfaltút, a mögötti részen találjuk a szabadon
használható, árnyas parkolót. Induljunk el a Kánya-patakot követõ Bükkös-völgyben a Sárga kör és Zöld
négyzet jelzésû úton. Egészen a Vasbánya-nyeregig kísér minket a kék bástyán félhold felfestésû
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