
Hatodik alkalommal rendezzük meg túráinkat Bu-
ják, Bér, Bokor és Kutasó környékén. Tavaly az 

áprilisi időpont kellemes tavaszi idővel örvendeztetett 
meg bennünket, így az idén április 18-ra tettük a ren-
dezvény időpontját. Reméljük azok is eljönnek, akiket 
eddig a hűvösebb, változékonyabb idő tartott vissza.

A túrák idén is Bujákról, a Szentgyörgyi Albert 
Általános Iskolából indulnak és oda is érkeznek. A tava-
lyi visszajelzések után terveztünk egy 50 km-es távot is, 
emellett 40, 30 és egy 15 km-es táv lesz választható. A 
négy távból három áthalad a Bér fölött található Virá-
gospusztán, ahol a túrázók több egzotikus és háziálla-
tot láthatnak (strucc, teve, póni, páva, csacsi), továbbá 
megtekinthetik a Szabad Európa Rádió Múzeumot, 
ami régi lemezjátszók, néprádiók, méretes „Pacsirták” ami régi lemezjátszók, néprádiók, méretes „Pacsirták” 
figyelemreméltó gyűjteménye.

Nem hagyhattuk ki az Európában egyedülálló, homorú 
béri andezitoszlopokat sem. Az Andezitömlés tetéjéről 
csodálatos kilátás esik Szanda várára és a szelíd cserháti 
tájra. A monumentális Sas-bérci kilátó, a Bokri-kereszt, 
a Bujáki vár, Kutasó panorámája és Bokor későbarokk 
templomocskája változatlanul a látnivaló között lesz. 

Buják Helytörténeti Gyűjteményében idegenvezetés 
mellett betekinthetnek a falu lakóinak – nem is olyan 
– régi hétköznapjaiba, hagyományaiba, amelyek az 
1950-es évekeig változatlanul éltek. A méltán híres 
népviseletet a nagybányai festőcsoport tagja, Glatz 
Oszkár ismertette meg szélesebb közönséggel fest-
ményein. Egy éve nyílt meg a festő hagyatékának ál-
landó kiállítása a Művelődési Házban.
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A bujáki és bokori lakosok térítés mentesen vehetnek 
részt a túrán, ami egyébként nevezési díjhoz kötött.

15 km-es táv (Indítás: 7.30–10.30 Szintidő: 5 óra): 
Buják - Virágospuszta - Virágosi-kiskút - Bujáki-vár - 
Buják
30 km-es táv (Indítás: 8.00–10.00 Szintidő: 9 óra): 
Buják - Sas-bérci-kilátó - Kutasó - Bokor - Bokri-kereszt 
- Bujáki-vár - Buják
40 km-es táv (Indítás: 7.30–9.00 Szintidő: 10 óra): 
Buják - Virágospuszta - Andezitömlés - Sas-bérci-kilátó 
- Kutasó - Bokor - Bokri-kereszt - Bujáki-vár - Buják
50 km-es táv (Indítás: 7.30–9.00 Szintidő: 12 óra): 
Buják - Virágospuszta - Andezitömlés - Sas-bérci-kilátó 
- Kutasó - Bokor - Bokri-kereszt - Bujáki-vár - Gyar-- Kutasó - Bokor - Bokri-kereszt - Bujáki-vár - Gyar-
mati-út - Buják


