
A JÓKAI GYALOGOS 10 ÚTVONALA VÁZLATOSAN

Várfalva (RAJT) – Székelykő (9. EP) – Torockó (CÉL).
Az útvonal hossza 12,61 km, a szervezők által megszabott szintidő 7 óra 15 perc.
Teljes szintemelkedés: 737 m, teljes szintereszkedés: 602 m.
A túra minősítése: könnyű.

Szükséghelyzetben (pl. szélsőséges időjárás) a szervezők fenntartják a jogot a túra útvo-
nalának megváltoztatására, illetve a túra egészének vagy egyes szakaszainak törlésére.

Várfalva, EKE-Vár – Székelykő (10,39 km, 661 m)

 Indítócsomagunk átvétele után elindulunk balra, utunk átvezet egy hídon, majd 
400 m után újra átkelünk a patakon. Kb. 450 m-t haladunk a patak mentén, majd 
keresztezzük a Várfalva-Csegez-Székelyhidas műutat.

MP-60a Egyenesen felfele megyünk egy szekérúton kb. 600 m-t, amíg a falu határában 
rácsatlakozunk a piros sávval jelzett turistaútra. Innen több ösvény is indul felfelé, 
az erdő irányába (MP-61). A bal oldali, enyhén emelkedő, szélesebb szekérutat 
választjuk. Ezen haladunk 1,84 km-t, továbbra is a piros sáv jelzéseket követve, 
egészen addig, amíg kiérünk az erdőből a tisztáson levő jelzőoszlophoz.

MP-62 A jelzőoszlopnál balra kanyarodó erdei úton haladunk tovább kb. 2,8 km-t, ki-
érünk az erdőből, és a nyílt terepen elérkezünk egy kőkereszthez.

MP-69 A kőkereszttől kb. 700 m után újra erdőbe érünk.
MP-70 Az erdő sarkától rövid szakaszon kettéválik az út, lehet haladni az erdő szélén a 

fák között, vagy az erdő mellett, nyílt terepen. 1,86 km-t haladunk, amíg egy fánál 
jobbra mutató piros nyíl jelzi a további útirányt.

MP-71 Innen kb. 1,1 km-t emelkedünk meredeken, végig a piros sávot követve, majd egy 
tisztásra érünk, ahol jelzőoszlop van.

 Egy idő után kiérünk az erdőből, a jelzések az erdő szélét követik tovább felfelé, 
kb. 650 m-es szakaszon.

MP-72 Egy, a bal oldalunkon levő, magányos fánál a jelzett út balra tér, és innen nagyjá-
ból szinten halad, bokrok között, a nyeregig (még kb. 550 m). 

 Innen lehet előre felfelé is menni és kb. 400 m-es távon egy keréknyom felvezet 
egy kis csúcsra (Jókai-szirt, 1090 m), ahonnan nagyon szép a kilátás; innen majd 
le kell ereszkednünk a nyeregbe, a 9. EP-hez.

Székelykő – Torockó, Kriza János Művelődési Ház (2,22 km, –527 m)

 A nyeregből elindulunk jobbra, és a Nagy-árkon ereszkedünk be Torockóra, kö-
vetve a kék kereszt jelzéseket. A CÉLba érkezve, az igazolólap lebélyegeztetése 
után meglátogathatjuk a Néprajzi Múzeumot és a 192. számú házat. 
Itt szállt meg Jókai Mór 1876. augusztus 6-án. Jelenleg a házban a Torockói Uni-
tárius Lelkészi Hivatal működik.
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RAJT Bükki Kemping 0 km 54,12 km 3,95 km 610 m 177 m

1. EP Adrenalin Park 3,95 km 50,17 km 6,96 km 787 m –45 m

2. EP Hordós-kút 10,91 km 43,21 km 9,79 km 742 m –157 m

3. EP Túri-hasadék 20,70 km 33,42 km 3,10 km 585 m –115 m

4. EP Szind, unitárius paplak 23,80 km 30,32 km 5,29 km 470 m 1 m

5. EP Tordai-hasadék 29,09 km 25,03 km 2,08 km 471 m 329 m

6. EP Kápolnás-tető 31,17 km 22,95 km 3,46 km 800 m –120 m

7. EP Curmătura-nyereg 34,63 km 19,49 km 6,88 km 680 m –286 m

8. EP Várfalva, EKE-Vár 41,51 km 12,61 km 10,39 km 394 m 661 m

9. EP Székelykő 51,90 km 2,22 km 2,22 km 1055 m –527 m

CÉL Torockó, Kriza János 
Művelődési Ház 54,12 km 528 m
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