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A másik Balaton
Ahol uz Eger-putok ered

Uan Magyatolszágon egy Eget.patak, mely a Tapo|cai.medence után
a Ba|atonba öm|ik' és van Magyatországon egy Eger.patak, mely Balaton
mel|ett ered, és a Tisza.tóba to*ol|ik. Ez űgy |ehetséges, hogy nemcsak
Eget.patakbó| van kettő, de Ba|atonbóI is. Még mindig sokan elcsodálkoznak,
amikot tájönnek, hogy a ''magyaÍ tengeil6,|'' távo|, a Bükk hegység szÉlén
is talá|ható egy kis fa|u, amelyet szintén Ba|atonnak hívnak.

A Heves megyei Ba|aton kozség me||ett nincs
ti. Ennek e|lenére érdemes tudni, hogy az 1300
|akosÚ falu Kormos Zsigmond helytorténész
Szerint a szláv b|aton (mocsár) szóbó| kapta a
nevet, ahogy a magyar tenger is. Ha ti nincs
is, vannak viszont hegyek. A faIutó| dé|nyugatra
emelkedik a GÜzÜ- (392 m)' dé|re a Bazsik-
hegy (3B0 m) és a Nagy-Marjaszó (3B2 m). Ke-
|etre az orosz|án-hegy (390 m) és a Kápo|na.
szá||ás (419 m) választja e| Ba|atont Szilvásvá-
radtó|' Északkeletre a To|gyes-bérc (416 m) és

a |\rlagas-hegy (433 m) emelkedik' TuristaÚt
egyikre sem vezet, érdemes szabadon kó-
szá|ni' Kel|emes hely mé9 a Ba|atontól északra
fekvó terÜlet, itt ta|áljuk az Eger.patak forrását.

Balaton kozség határába vezet a Íorrásku-
tató út. A Kossuth utcában az Újtelepen még
nyomon kovethetó volt a patak folyása, a Bor-
sodnádasd fe|é vezetó műÚt me|lett is ji| |át.
Szottak a sásos terÜ|etek. Hosszas keresgé|és
után vé9Ü| is egy nyájait tere|ó juhász igazított
ÚIba'. az egyik szerpentinkanyarban egy kis
Ío|dút visz be néhány házhoz, majd egy Íüves
térségró| egy kis osvény vezet a forráshoz. Va.
liban, a Vajda-kÚt nevet vise|ó kis épÍtményból
szépen Ío|yt ki a friss víz'

Ba|aton kozségben két helyen is Íaiány-
táb|a mutatja, hogy merre ta|á|juk az Eger-
patak fonását. A Íorrástó| jó| |átszik avízvá.
|asztó, északra a Balatonitető (434 m, ez már
borsodl terÜ|eten) és a KÖvecses-hegy. (447
m) a vízgyűjtő terÜ|et határa. Ezek északró|,
míg a Dubo|ásletó déIró| Íogja kÖrbe a for-
rást. Ha ittunk finom vizébő|, nézzÜk ineg a
patak jellemZóit|

Az Eger-patak vize ezen a forráson kívü|
még BÜkkszentmárton és Beko|ce vidékéró|
származik, legje|entósebb Iáp|á|ója a Minos-
bé|iJonáscsoport. A forrástó| a TiSZába torko|.
|ásáig 68 ki|ométer hosszú, esése 207 méter;
vízgyŰjIő terÜ|etének nagysága B92 négyzet-
kibméter AZagyva (17s km), a Tarna (105 km)
és a Laskó-patak (74 km) után az Eger-patak
nagyságban a negyedik Heves megye Íolyóvi-
zei közü|' Az Eger-patak esése Egertő| északra
a legnagyobb, a városig IarÍó 25 kr|ométeren
korÜlbe|Ü| 160 méter

Tobb me||ékvíz is táplá|ja, így MikóÍa|vátó|
északra a Beko|cei-patak torko||ik be|e' a Bé-
|apátÍa|va kornyéki Vizeket pedig a Recska-
patak szá|lítja be|e MikóÍa|ván. Egercsehi kör-
nyéke is avízgyŰ)IőhözIartozik, errő| a terÜlet-

rő| a Vi||ói-patak szállítja be|e a vizét Szarvas-
kőIő| északra' Szarvaskóné| a GiIitka-patakkal,
az A|mári vasúti megá||iná| az AImár-patakkal
gazdagodik az Eger vize' A magmás kóze-
tekbe vésódott szarvaskói szurdok után Fe|-
németen a Tárkányi-patak ',siet be|éje''' meIy.
nek |egnagyobb á||andó fonása a felsőtárkányi
Szik|a{orrás' A Tárkányi-patakot kis hozamú
vízfolyások' a Dé|nyugati-BÜkk palaterÜletén

eredŐk (Berva-, Mész-, Me| |ér-vo| gyi., Peskó-
vo|gyi. '  Gyetra-' VoroskővÖ|gyi-, Lok-vö|gyi.
patak) táp|á|ják vizÜkke|. Fe|német uIán az
Eger-patak átÍo|yik az ország egyik |egszebb
terén' a Dobó téren' A pataknak MikóÍa|vátó|
Maklárig teraszos a vo|gye. Ma Maklárná| az
Eger kettéágazik, ke|eti ága, a Rima EgerÍar.
mostó| ke|etre om|ik újra az Eger vizébe, Az
Eger-patak a Kjs-Tiszába omIik, a torkoIatvidék
tengerszint fe|etti magassága korÜ|belÜl kilenc-
Ven méter (a Rika-hát Négyes me||ett 91
méter; a Bodzás.halom Porosz|ó me|Iett BB
meter).

Miután kirándu|tunk a Balatont ovező dom-
bokra' és megnéztÜk az Eger.patak forrását is,
a fa|uba is kukkantsunk be egy rövid idórel
Legfőbb |átniva|ója az 1776-ban Íe|szentelt
római kato|ikus temp|om' mely mai Íorma1átaz
.l920.as években nyerte eL oltárképét Sajisy
A|ajos gyongyösi szÜletésŰ egri Íestó készí-
tette .1896-ban, me|y a Ía|u védŐszentjét, Szent
i  ' Á " + ^ ^ +  Á Á . Á - ^ | i ^
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