Majál utak és környékének térképe
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- Rekreációs útvonal jelzése

- Kerékpáros utak jelzése

- Információs tábla

- Autóbusz megálló

- Turistautak jelzése

- Hegycsúcs, sziklafal

- Ivóvíz, forrás

- LÁEV kisvasút megálló

- További túralehetőségek
kiindulópontjai

- Parkoló

Majál jogging és nordic walking utak
A mozgás jó. Jobban érzi tőle magát az ember. Jobb lesz a kedve, az élete. Miskolcot kedves, szép hegyek veszik körbe. Szinte hívogatnak
a mozgásra, de valahogy kocoghatnának, futhatnának, nordic-walkingozhatnának és bringázhatnának többen is egy-egy munkanap után.
A Majál-utak létrehozásával szeretnénk segíteni a mozogni vágyó miskolciaknak, hogy lakhelyükhöz minél közelebb találjanak ösvényt, utat,
zöld alagutat; ahol jó mozogni. Készítettünk rekreációs lehetőségeket bemutató ingyenes térképet, irányító táblákat, amik segítenek egy-egy
kereszteződésben megtalálni a helyes irányt, sűrű, festett jelzést, amit biztonsággal tudsz az erdőben is követni.
A sárga (1,6 km), zöld (4,4 km), piros (8,8 km) és kék (12,1 km) színű Majál-(kör) utakat úgy szerkesztettük meg, hogy a könnyű fél órás
sétától a fél-maratoni távig lehessen kombinálni az útvonalakat, helyismeret nélkül is. Fontos volt az is, hogy a városhoz közel,
fő tömegközlekedési útvonalak mellett alakítsuk ki a jelzéseket. Éppen ezért indulnak az utak az új villamos végállomástól.
Reméljük sok örömötök lesz majd a Majál-utakban, legalább annyi mint amennyi nekünk volt a tervezés és építés során.
A tervezés során a finnországi Tampere Kauppi városrészében lévő utakat tekintettük mintának.
A projekt során továbbá törekedtünk arra, hogy úgy alakítsuk a már meglévő turista és kerékpáros útvonalakat, hogy közös központokból,
tömegközlekedési csomópontokból induljanak (Felső-Majláth, Vasgyár, Komlóstető, Miskolctapolca).
Létrehoztunk Zöld jelzéssel egy új kerékpáros utat Felső-Majláth és Görömböly között.
A tervezés és kivitelezés a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete, Boronkai József elnök, Boronkai Tamás titkár, Makár Richárd alelnök,
Pál Viktor koordinátor, Bráz Roland, Urbán Patrik és további egyesületi tagok, önkéntesek közös munkája.
A Majál-utak a Zöld Kapcsolat Egyesület megbízásából jött létre, a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával.
Továbbá köszönjük az Északerdő Zrt, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség és az
Ökológiai Intézet Alapítvány segítségét.

Rekreációs utak és ajánlott kitérők
KÉK: Felső-Majláth - Csóka utca - Rigó utca - Hegyalja utca - Mohás utca
- Királyasztal - Vadaspark - Hársas-bérc - Ortás-tető - Nagy-Ortás-tető
- Égés-tető - Ostoros-nyereg - Királyasztal - Mohás utca - Hegyalja utca
- Rigó utca - Csóka utca - Felső-Majláth
táv: 12,1 km, szintkülönbség: 260 m

PIROS: Felső-Majláth - Erdész utca - Márta-bánya - Pecér-völgy
- Bakancs-dűlő - Ostoros-gerinc - Ostoros-hegy - Ostoros-nyereg
- Királyasztal - Mohás utca - Hegyalja utca - Rigó utca - Csóka utca
- Felső-Majláth
táv: 8,8 km, szintkülönbség: 240 m

Panoráma az Ostoros-hegyről
A kék Majál úton
Pecér-völgy

ZÖLD: Felső-Majláth - Erdész utca - Márta-bánya - Pecér-völgy
- Bakancs-dűlő - Petákos-dűlő - Hóvirág utca - Csóka utca
- Felső-Majláth
táv: 4,4 km, szintkülönbség: 95m

SÁRGA: Királyasztal - Lőtér - Királyasztal
Rövid, aszfaltúton vezetett séta
táv: 1,6 km, szintkülönbség: 40m

Papírgyár
Vadaspark

A dőlt betűvel jelzett útvonal jól járható dózer, illetve földúton vezet

Felső-Majláthról át a Szinva gyalogos hídon
Piros sáv turistajelzésen Fehér-kő-lápa (5 km) - Lillafüred (7,3 km)
Sárga kerékpáros jelzésen Fehér-kő-lápa (7,8 km) - Bükkszentkereszt (10,9 km)
Zöld kerékpáros jelzésen Diósgyőr Vára (1,5 km) - Komlóstető (6,5 km) - Miskolctapolca (9,4 km) - Görömböly (12,3 km)
Kék négyzet turistajelzésen
a Kék kereszt (Kohász kék) útig, majd azon nyugatra Felső-Hámor (7,5 km)
Majális-park buszállomásról (Herman Ottó Emlékpark) dél felé
Piros sáv turistajelzésen Molnár-szikla (1 km), majd közösen
a Piros négyzettel 1,3 km,
letérő délre Piros négyzet
turistajelzésen Szeleta-barlang (2,7 km) - Lillafüred (4,3 km)
Zöld sáv turistajelzésen dél felé Gulicska (3,1 km) - Fehér-kő-lápa (4,7 km) - Lillafüred (7,8 km)
Piros kerékpáros jelzésen nyugat felé Lillafüred (3,2 km)
Ortás-réti elágazástól (Kék rekreációs útvonalon)
Sárga sáv turistajelzésen észak-nyugat felé Föld-Égés és Tisza-rét (0,3 km)
- Andó-kút (3,4 km) az utolsó 200 méteren a
Zöld kör (forrás) turistajel visz északra
Zöld sáv turistajelzésen dél-nyugat felé Kis-Galya (1,5 km), majd
Zöld kereszt turistajelzésen Csanyik-völgy (5,5 km)
Ostoros-nyeregi elágazás (Kék és Piros rekreációs út találkozása)
Sárga sáv turistajelzésen észak-kelet felé Pereces (0,6 km)

