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Az Öko-Parkból kilépve balra tartva a kék  jelzésen haladunk át a sínen, a Szarvaskői 

várrom irányába. 

 

A Szarvaskői vár: Első írásos említése 1295-ből való. Az egri püspökséghez tartozott, az 

alatta épült településsel együtt, mely vámszedőhelyként működött. A Tarisznyavárak közé 

tartozott, mivel az őrök heti élelmüket tarisznyában kapták. Története szorosan kapcsolódik az 

Egri váréhoz. 1545-ben a vár lerombolását szavazták meg, az Egri vár fenntartása érdekében. 

Ezzel ellentétben 1583-ban megerősítették falait, de Eger eleste után mégis török kézre került 

1687-ig, mikortól újra az egri püspökség tulajdona lett, pusztulásáig. 

 

 

Az útjelző táblánál a várrom felé folytatjuk utunkat, majd a panoráma és a várrom 

megtekintése után visszatérünk az útirányjelző táblához, és balra a kék  jelzésen indulunk 

Bélapátfalva irányába. 

Akasztó-tető eléréséig utunk emelkedik, majd 5,2 km megtétele után elérkezünk a Gilitka 

kápolnánál elhelyezett ellenőrző ponthoz. 

 

Gilitka-kápolna:  A XVIII. Században épült, középkori elődje helyére. Nevét II. Kilit egri 

püspökről kapta. Ezen az úton, az 1800-as évek előtt fontos postakocsi út haladt Bélapátfalva 

felé. A kápolnánál évente egyszer, Szent Anna napján istentiszteletet tartanak.  

 

 

A kápolnát elhagyva jobbra letérünk a kék  jelzésre, a Rocska-völgybe, majd a Gilitka-

forrást elhagyva az Antónia-forráshoz érkezünk, ahonnét zöld  jelzésre vált jelzésünk. Az 

Antónia háznál jelzésünk élesen jobbra fordul, majd enyhén emelkedik, egy útirányjelző 

tábláig. Innen jobbra tartva haladunk tovább Szarvaskő irányába, a  zöld   jelzésen. Ezen az 

úton a Szén-hegy, majd a Malom-hegy elhagyása után, elkerített részen folytatódik az út. 

Befelé kapun haladunk keresztül, majd az elkerített részt létrán átmászva hagyjuk el. Utunk 

továbbra is a zöld   jelzésen halad lefelé egészen a falu határáig. A vasúti felüljáró alatt 

áthaladva jobbra fordulunk, a vasútállomás felé a piros  jelzésen. 

A vasútállomás épületénél balra fordulunk, átmegyünk az Eger patak hídján, majd jobbra 

tartunk a buszmegálló irányába. A parkolón, majd egy fahídon áthaladva, balra tartva elérjük 

a célt. 

 

 


