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Így kerékpározz!
Kerékpárút Demjén belterületén

A

kerékpározás az elmúlt 10-15 évben tömegsport lett. Egyre nagyobb
az igény természeti értékeink, szép
tájaink kerékpárral történő megközelítésére.
Mivel a kerékpáros turizmus egyre inkább
teret nyer a fejlettebb európai országokban,
így nálunk is jogosan merült fel az igénye
a jó minőségű, logikusan kiépített országos
kerékpárút-hálózatnak, melyen keresztül hazánk természeti és kulturális látnivalói bárki
számára elérhetővé válnak. Az erőfeszítéseknek köszönhetően Demjén vonzáskörzetében is egyre több kerékpárút épül. Az
Egerszalók–Demjén közötti kerékpárút folytatásaként készült el Demjén község belterületén a kerékpárút, amelynek hossza 696 m.
A létesítmény a település északi szélétől indul a már előzőekben megépült, Egerszalók–
Demjén közötti kerékpárút folytatásában.

A nyomvonal párhuzamosan halad a 24129
– Demjén bekötőút (országos közút) mellett a
Rózsa, majd a Petőfi úton a 0+696 végszelvényig, ahol befordul a Kossuth Lajos tér fele.
A Kossuth Lajos téren a kerékpárút kerékpárnyomként folytatódik az utca végéig, ahol a
kerékpárnyom balra kanyarodva a Rákóczi
úton folytatódik, és tart egészen a Széchenyi utcai csomópontig, ahol a kerékpárnyom
befejeződik. A kerékpárnyom visszafelé is
ezen a szakaszon halad a Kossuth Lajos tér
– Petőfi u. csomópontjáig, ahol az előzőekben
ismertetett kerékpárúton lehet közlekedni É-i
irányba. A Kossuth Lajos téren az úttal párhuzamosan haladó, meglevő járda felújításra
kerül 164 méter hosszon.
A beruházást a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatóság 2016. szeptember 1-i döntésével 84 688 633 forinttal támogatta.
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A

kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a vezetéséhez ugyanazok
a feltételek szükségesek, mint más
jármű esetében:
– járművezetésre alkalmas állapotban kell lenni;
– ismerni kell a KRESZ-t.
A kerékpárodnak is közlekedésre alkalmas
állapotban kell lennie, és fel kell szerelned a
megfelelő tartozékokkal. Ezeket a KRESZ egy
KöHÉM-rendeletre hivatkozva határozza meg.
Az első és hátsó lámpáknak tiszta időben legalább 150 méter távolságról láthatónak kell lenniük. Vannak kötelező és ajánlott tartozékok.
A KÖHÉM által előírt kötelező kerékpártartozékok – Lásd. 5 oldal.
Legyél mindig látható! Már szürkülettől
használj lámpát, és kerüld a gépjárművek holttereit!
Ne közlekedj szorosan az út jobb szélén.
Kereszteződésekben teremts szemkontaktust, lassíts, ha kell! Győződj meg róla, hogy

tényleg észrevettek, és megadják az elsőbbséget, ha jár!
Ne járdázz! A járda a gyalogosoké, ne veszélyeztesd őket! Kereszteződésekben az autóvezetők nem számítanak a járdáról nagy sebességgel közlekedő kerékpárosokra.
Ne kapkodj, ne rohanj! Ne dönts soha hirtelen, és mindig csak olyan gyorsan tekerj,
hogy az esetleges akadályok ne okozzanak
gondot!
Kerüld a rizikós, bizonytalan helyzeteket.
(„Még pont átférek…”)
Ne használj fej- vagy fülhallgatót. Sokkal
biztonságosabb, ha nemcsak látod, de hallod
is, hogy mi történik körülötted.
Kerékpározás közben ne telefonálj. A kezedre a kormányzáshoz van szükséged, nem a telefonáláshoz. A figyelmedet is jobb, ha inkább
a forgalomra összpontosítod.
Mindig időben jelezz, ha irányt váltasz.
Kanyarodás, sávváltás, előzés, kikerülés előtt
mindig nézz hátra, majd jól láthatóan jelezz!

Tartsd be a KRESZ-t!
3

Biciklizni jó!

Mert egyszerre támogatjuk vele testi
és lelki egészségünket is

A

biciklizés az egyik legjobb módja
annak, hogy megőrizzük az egészségünket, és az évek múlása ellenére is fitten tartsuk alakunkat.
A biciklizés szervezetre gyakorolt
pozitívumait számos kutatás bizonyította már.
Többek között javul az állóképesség, fejlődik az izomzat, a tüdő kapacitása és a szívműködés. A testünk fizikai állapotával együtt az
életminőség javulását is eredményezi. Részben ezért állítják a kutatók, hogy azok, akik
rendszeresen kerékpároznak, hosszabb ideig
élnek.
A kerékpárosoknak irigylésre méltó alakjuk van. Talán ennél megfelelőbb bizonyítékra nincs is szükség ahhoz, hogy elfogadjuk a
tényt, a biciklizéssel rövid idő alatt is látványosan erősíthetőek izmaink. A biciklizéssel
az alsó hát és a lábak egyszerre erősödnek, ami
egyben kihat a gerinc állapotára, védelmére.

A megfelelő tartás eléréséhez tehát fontos,
hogy folyamatosan törekedjünk a csigolyák állapotának megőrzésére. A fájdalommentes élet
pedig az öregedés gondolatát is képes elűzni,
tehát mindenképpen törekedni kell rá.
Amellett, hogy észrevétlenül ápoljuk fizikai
megjelenésünket, és javítjuk belső szerveink
egészségügyi állapotát, mentálisan is felfrissülünk egy kiadós tekerés után. A szabadság
érzése és a mozgás öröme együtt járul hozzá
ahhoz, hogy megszabaduljunk a felgyülemlett
feszültségtől és gondoktól. Tehát ha úgy érezzük, pattanásig feszültek az idegeink, érdemes
nyomban bicajra ülni és a tüdőnkkel együtt az
agyunkat is kitisztítani.
Az itt felsorolt pozitívumok természetesen
más sporttevékenység által is megtapasztalhatóak, azonban kerékpárra pattanva egészen rövid idő alatt érezni fogjuk a biciklizés előnyeit, miközben kikapcsolódunk és felfrissülünk.
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A kerékpár
kötelező tartozékai
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Demjéni látnivalók
A Demjéni Páduai Szent Antaltemplomot Giovanni Battista
Carlone építette barokk
stílusban 1730–1732 között.

A demjéni templom tornya és a hajó bővítése 1777–1779-ben készült el, az épületnek ezt
a formáját látjuk ma is. A főoltár (1782 körül) Grossmann József és Miller János műve.
A rokokó és copf mellékoltárok szintén a
XVIII. századból valók. A szószék copf stílusú, a főoltárral együtt emelték.

A demjéni fürdő fölött
magasodó dombtetőn
emelkednek a titokzatos
Demjéni-kaptárkövek.

A demjéni borospincék
riolittufába vágva sorban
húzódnak a falu keleti részén.

Az Egri borvidékhez tartozó Demjénben mintegy 300 borospince várja a látogatókat.
A környék érdekessége, hogy az egykor itt élők
nemcsak a pincéket, hanem a gazdasági célú
épületeket, sőt a lakóhelyeiket is kőbe vájták.
Ennek az életmódnak a különleges maradványa
a Hegyes-kő oldalában található kőhodály és
a Remete-lak – ahol állítólag valóban remeték
éltek. Demjénben járva a mai napig megfigyelhetjük Heves megye népi kultúráját: ezt eleveníti meg például a Fő úton található nyeregtetős,
szarufás, gazdagon díszített lakóház.

6

A Demjéni-kaptárkövek fülkéinek rendeltetéséről, készítőiről számos feltételezés született, de eredetükről írásos forrás még nem
került elő. A Remete-lak külső sziklafalain
található kaptárköveknél lényegesen jelentősebb a Demjén központja fölé magasodó
Bányaél a 23 fülkéjével. Felettük mesterségesen alakítottak ki tetőfelületeket, illetve
több helyen faragtak bele lyukakat és üstszerű mélyedéseket – ezek rendeltetése a
mai napig nem tisztázott. Ettől nem messze,
északra található a Hegyeskő-bérc, nyugati vonulatán a Hegyeskő-tető öt egymástól
elkülöníthető kaptárköve. A területre érve
úgy érezhetjük, évezredeket utazunk vis�sza az időben, ami nem véletlen, hiszen a
felszíni gyűjtés alkalmával a felső paleolitikumból származó eszközök kerültek elő.

Remete-barlang

A lakófunkció bemutatására szép példát láthatunk a település
északnyugati határában, a Laskó-patak egyik mellékvölgyének
oldalába faragott Remete-lak sziklahelyiségében.

A néphagyomány szerint a helyiséget remeték
használták. A pincehelyiség ajtaján belépve
még ma is láthatjuk a hajdani tűz- és fekhely
nyomait, valamint a falba faragott polcként
funkcionáló tároló-vakablakokat. A sziklafa-

lon 6 fülke nyomait láthatjuk. A sziklahelyiség
jó példa arra, hogy az itt élők nemcsak gazdasági épületeiket, hanem lakóhelységeiket, sőt,
a lakóhelyiségek berendezéseit is (fekhelyek,
asztalok, tűzhely) a riolittufába faragták.

Hegyeskő-tető
Kőbe vájt juhhodály

A falu északkeleti határában a Hegyeskő déli
oldalába vájt, növényzettel erősen benőtt, monumentális méretű kőhodály áll.
Az ezen a területen elő emberek gyakran
lakóházaikat, gazdasági épületeiket is a riolittufába faragták. A kisebb gazdasági épületek
(ólak, raktárak) és a nagyobb borospincék mellett megjelennek a gyakran egész juhnyájakat,
illetve csordákat befogadni képes, hatalmas
alapterületű kőhodályok is. Ez a több – sziklából kifaragott – kőoszloppal alátámasztott
hodály közel 200 m² alapterületű.
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A Demjéni Termál Völgyben a
szálloda és a fürdő
komplexuma fölött
magasodó dombtetőn emelkednek a
titokzatos kaptárkövek, amelyek egy
ösvényen keresztül
érhetőek el.
Közelsége miatt
ideális lehetőséget
nyújt kisebb séták
megtételére, és a dombtetőről nyíló panoráma magával ragadja a természet szerelmeseit.
Hegyeskőn a fülkés sziklák száma: 8 db,
fülkék száma: 36 db.

