BÖRZSÖNY

AKCIÓCSOPORT

1. TELEKI 42
TELJESÍTMÉNYTÚRA

DR. TELEKI PÁL GRÓF
EMLÉKÉRE

BÖRZSÖNY, 2000. ÁPRILIS 15.
Kedves Résztvevő!
Szeretettel köszöntünk az első TELEKI 42 TELJESÍTMÉNYTÚRÁN.
Célunk kettős. Egyrészt emléket kívánunk állítani gróf Teleki Pál
földrajztudós, természetbarát miniszterelnöknek, másrészt szeretnénk
elkalauzolni minden indulót a Börzsöny szebbnél-szebb tájaira, hogy
legközelebb is kedvet kapjanak egy kiránduláshoz. Szeretnénk, ha a
túra során az elnevezéssel ellentétben nem a „teljesítmény” kerülne
előtérbe, hanem a résztvevők a tavasszal megújuló erdő szépségeit is
észrevennék. A túrához sok erőt, a tájhoz nyitott lelkületet és vidám
hangulatot kívánunk:
Börzsöny Akciócsoport
1. Teleki 42 teljesítménytúra, 2000. Április 15.
Táv: 42 km
Szintidő: 11 óra
Szintkülönbség: 2100 m
Rajt: Drégely vasúti megálló
Cél: Zebegény
Indítási idő: 8:00 – 10:20
Nevezési díj: 350 Ft

Díjazás: oklevél a szintidőn belül beérkezetteknek
A túrán mindenki saját felelősségére indul!

Túránk útvonala
–
–

–

–

–

–
–

Drégely v.m. – Schaffer-kút – Drégelyvár (1. ellenőrzőpont) 4km
Kővágó-hegy – Törökasszony útja – Pénzásás – Csánki-kert
(2.ellenőrzőpont) 8,6km
Csurgó-fejezet – Oszlopó-fő – Bugyihó – Királyháza (3.ellenőrzőpont)
12,7km
Tűzköves-forrás – Nagy-Mána-bérc – Nagy-Mána – Sasfészek-bérc –
Magosfa alatt (4.ellenőrzőpont) 17,2km
Csóványos – Szabó-kövek – Rakodó – Nagy-Hideg-hegy – Hálás-bérc –
Barna Ferenc-emléktábla – Kisinóc
(5. ellenőrzőpont)
25,5km
Kóspallag – Pusztatorony,horgásztó – Békás-rét – Törökmező
(6.
ellenőrzőpont) 34km
– Csernák-kút – Világos-tér – Hegyes-tető (7. ellenőrzőpont) 39km
– Világos-tér – Remetekereszt-bérc – Kálvária-domb, eső esetén:
Zebegény vasútállomás (cél) 42km

Ellenőrzőpontok nyitvatartása
Drégelyvár:

8:30 – 11:45

Csánki-kert: 9:20 – 13:00
Királyháza: 9:45 – 14:00
Magosfa alatt: 10:45 – 15:20

Kisinóc:
11:45 – 17:45
Törökmező: 12:45 – 20:00
Hegyes-tető: 13:30 – 20:50

Az ellenőrzőpontokon addig
maradnak a
pecsételők, amíg
meg nem érkeznek
a seprűk!!!

Vasúti menetrend kivonat
Zebegény 14:59 16:08 16:58 18:01 19:10 20:01 21:08 22:01 22:36
Vác
15:26 16:35 17:28 18:28 19:37 20:28 21:35 22:28 23:03

Bpest Ny. 16:27 17:23 18:15 19:20 20:24 21:20 22:23 23:26 23:55

Túránk útvonalleírása
Drégely vasúti megállótól a P jelzésen induljunk útnak, a patak, majd a vasút mentén
haladva. Utóbbit kétszer is keresztezzük, majd a Schaffer kútnál még meggondolhatjuk, hogy
tényleg végig akarunk –e menni. (Aki már itt hulla fáradt, annak legyen önkritikája…)
Felkanyarodva az erdőbe, rövid kaptató után a PL jelzésen érkezünk Drégelyvárra, ahol a vár
kapitányától megkapjuk első pecsétünket.
A K jelzésen tovább indulva megkergethetjük a „Törökasszonyt“, aki egy szakaszon
alaposan eltüntette a jelzéseket. A Karajsó hegy oldalában érünk a Pénzásáshoz, ahol
vadvédelmi kerítés és kapu fogad. Ha hiába keresgéltük a török kincset, ásónkat rakjuk el, s a
K jelzésen (egy darabig betonúton haladva) érjünk el a Csánki-kerthez, ahol a kertésztől
megkapjuk második pecsétünket.
A S jelzésen induljunk tovább, hogy a gerincet végigjárva Bugyihó tövébe érjünk. Innen
már közel a P jelzés, amely Királyházára vezet. Mielőtt azonban odaérnénk, egy próbát kell
kiállnunk. A patakon ugyanis igen nehéz az átkelés. Vigyázzunk, a fatörzs korhadt! Ha
megúsztuk szárazon, örüljünk, ha nem, akkor se bántsuk a királyházi fiatalembert, akitől
megkapjuk harmadik pecsétünket.
A P jelzésen továbbhaladva a Rakottyás patak mormogása a Régi vasút zakatolását idézi
elénk. Emelkedő következik, de váratlanul kárpótol minket a Nagy-Mána csodálatos
panorámája. Balra a Rózsa–völgyi őserdő, jobbra a Mohi atomerőmű látható. A P és a Z
jelzés kereszteződésénél bármit megtudhatunk a Börzsöny titkairól egy szakállas
fiatalembertől, akitől egyben megkapjuk negyedik pecsétünket.
Innen már csak egy ugrás a Csóványos, melynek kilátójában a Csúcskönyv tiszta lapjai
szeretettel várják a bejegyzéseket. A kilátás pedig önmagáért beszél. Két jelzésen, a P-on és a
K-en érünk át Nagy-Hideg-hegyre, ahol a turistaházban Juci néni finom főztjeit is
megkóstolhatjuk. A K jelzésen továbbhaladva a Hálás-bérc meghálálja ottlétünket, majd
Barna Ferenc emléktábláját elhagyva csendesen érjünk Kisinócra, nehogy megzavarjuk a
szerelmesek idilli tavaszi pillanatait. De azért nyugodtan kérjük el tőlük ötödik pecsétünket.
Kóspallag főutcáján a második buszmegállónál térjünk rá a P jelzésre, hogy a
Pusztatoronynál található horgásztavat és a mérges horgászokat elhagyva, a műutat
keresztezve megérkezzünk Törökmezőre. Itt egy magyarul kiválóan beszélő, jellegzetes török
leánytól megkapjuk hatodik pecsétünket.
A K jelzésen szaporázzuk lépteinket, hogy a Világos-tért elhagyva még idejében
odaérjünk a Hegyes-tetőre. Itt Julianus barát vár minket, hogy megajándékozzon hetedik
pecsétünkkel.
Julianus és társai innen visszafordítanak minket a Világos-térre, amelynek végén a S
jelzésen haladjunk tovább a Remetekereszt-bércen. Útközben két pihenőhelyen is
megpihenhetünk, majd a falu szélére érve – amennyiben nem esik az eső - a S/ -ön

kanyarodjunk fel a Kálvária-dombra, ahol túránk véget ér. Ha esne, a S jelzésen

érkezhetünk le az erre az esetre kijelölt célra, a vasútállomásra.
„Ereje egy nemzetet tudott felemelni…”

Túránk névadója:

gróf Teleki Pál
Teleki Pál 1879. November 1-jén született Budapesten, erdélyi származású katolikus családból.
Gyermekkorában nagy hatással volt rá nagybátyja, Teleki Sámuel, aki szívesen mesélt kalandos
afrikai utazásairól, 1887-es felfedező expedíciójáról. A budapesti piarista gimnázium elvégzése után
egyetemi évei során került kapcsolatba Cholnoky Jenő földrajzprofesszorral és Lóczy Lajos, világhírű
Ázsia-kutatóval. Mestereinek hatására mélyedt bele a földrajz tudományába, több cikke jelent meg
már fiatalkorában. Szorgalmasan képezte magát, hét nyelven tanult meg, s rendszeresen járta NyugatEurópa könyvtárait, antikváriumait. Több külföldi egyetem díszdoktora volt. Az első világháborúban
frontszolgálatos volt, majd Trianon katasztrófája nagy törést jelentett az ő életében is. 1920-ban
miniszterelnök lett, de egy év múlva a belpolitikai feszültségek miatt lemondott. Ebben az időben
fogalmazódtak meg távlatokat figyelembe vevő nemzetiségpolitikai nézetei. Nagy szaktekintélyének
köszönhetően hazánk külpolitikai elszigeteltségét sikerült enyhítenie, 1922-ben adta közre angol
nyelven Magyarország helyét és történelmi fejlődését bemutató művét, majd előadás-sorozatot tartott
hazánkról az Egyesült Államokban. Nagy figyelmet fordított arra, hogy hiteles adatokon alapuló
magyarságkép terjedjen el külföldön. Szemléletében a magyarság és az európaiság egymástól
elválaszthatatlanul összekapcsolódott
1922-ben lett a Magyar Cserkészszövetség főcserkésze. Az ifjúság keresztényi, hazafias nevelését
egész élete során szívügyének tekintette. 1933-ban az ő főparancsnoksága idején zajlott le Gödöllőn a
világ cserkészeinek nemzetközi tábora, a Jamboree.
1938-ban Imrédy Béla kormányának lett kultuszminisztere, „nemzetnevelői” gondolatára nagy
hangsúlyt fektetett. Miniszterként egyik szervezője volt az Eucharisztikus Kongresszusnak, a világ
katolikusainak nagyszabású találkozójának; létrehozta az Országos Táj- és Népkutató Intézetet;
illetve továbbra is nagy hangsúlyt fektetett a revíziós politikára. Az első bécsi döntés előkészítésében
nagy szerepet vállalt, a felvidéki területek visszatérésekor részt vett a komáromi ünnepélyes
bevonuláson.
1939 elején Imrédy helyébe lépve kormányt alakított, ugyanakkor tudatában volt annak, hogy
igen nehéz helyzetbe került az ország. A hatalom nem érdekelte, de fő feladatának tartotta a kül- és
belpolitika irányának helyes megszabását, a revízió eredményének megszilárdítását és az e téren való
további előrelépés előkészítését. Az idegen befolyásokat távol próbálta tartani, és a nemzeti egységet
szolgáló korszerű, de mégis a hagyományokra alapozódó magyar út kialakítását és meggyökereztetését
kívánta elérni. Helyzetét nagymértékben megszilárdította, amikor 1939-ben magyar csapatok
vonultak be és foglalták vissza Kárpátalját.
1940-ben önállóan próbált újabb magyar területeket visszacsatolni, de végül a második bécsi
döntés mégis döntőbíráskodás eredménye lett. 1941-ben ratifikáltatta a Jugoszláviával kötött
barátsági szerződést, de miután a németek megtámadták Jugoszláviát, hazánkat is felszólították, hogy
csatlakozzon a fegyveres akcióhoz. Ami ezután következett, arról még sokáig vitatkozni fognak a
történészek: öngyilkosság, vagy gyilkosság áldozata lett? 1941 április 3-án gróf Teleki Pál elhunyt.
A halálával kapcsolatos különböző hiedelmekkel jövő évi túránk füzetében kívánunk
foglalkozni.

Idézetek Teleki Páltól
„Ne lássunk ma pártokat. Ne lássunk ma osztályokat, ne lássunk ma különbséget magyar
és magyar között!”
„Meg kell értenie mindenkinek, hogy Magyarországon az internacionalizmus bűn, s ha
valaki az ország jelenlegi helyzetében internacionalistának vallja magát, azzal szemben az
ország saját létfenntartásának érdekében úgy is kell eljárjon, mint bűnössel szemben.”
„A nemzeti lobogó félárbócon lengjen mindaddig, míg a magyar szent korona birodalma
a maga teljes épségében vissza nincs állítva.”
„Ha átveszünk ne majmoljunk, hanem szívjunk föl. Az idegeneknek magunkat
mutassuk, ne az ő rossz kópiájukat.”
„Cselekvő társadalmat kell teremtenünk!”
Szükség van nemzeti megújulásra, szükség van azoknak a nemzeti erőknek
összefogására, amelyek az emberekben rejlenek, de nemcsak ezekre, hanem az ősi
instrukcióinkban rejlő erők összefogására és konzerválására is, mert enélkül nem fogunk tudni
megállni.”
„A félénkekkel szemben hiszem és vallom, hogy jobb az eszméket nyíltan átvitatni, áttisztítani,
mint véka alá szorítani.”
„Amit az ember csak kap és nem maga szerez, csak ideig-óráig való.”
„Bátran merjünk magyarok lenni! A magyar ne várjon sehonnan sült galambot,
elsősorban önmagában bízzon, az ország csak önerőből érhet el tartós sikereket.”

Név: ………………………………

Rajt:

Rajtszám:

Cél:

Rajt: Drégely v.m.

1. Drégelyvár (4 km)

2. Csánki-kert (8,6 km)

3. Királyháza (12,7 km)

4. Magosfa (17,2 km)

5. Kisinóc (25,5 km)

6. Törökmező (34 km)

7. Hegyes – tető (39 km) Cél: Zebegény (42 km)

