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Kedves Résztvevő!
Szeretettel

köszöntünk
a
harmadik
TELEKI
50
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, s megérezzék: felelősek vagyunk azért, hogy
megőrizzük, s átörökítsük a jövő nemzedékének is a hegység
csodálatos értékeiből, amit még lehet. 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, szép időt, a tájhoz nyitott lelkületet és vidám
hangulatot kívánunk:
Börzsöny Akciócsoport
3. Teleki 50 Teljesítménytúra, 2002. április 13.
Táv: 52,7 km
Szintidő: 13 óra
Szintkülönbség: 1618 m
Rajt: Drégely, vasúti megálló
Cél: Zebegény, Trianon emlékhely (Kálvária)
(eső esetén: vasútállomás!)
Indítási idő: 7:00 – 9:10
Nevezési díj: 400 Ft

Díjazás: jelvény, oklevél a szintidőn belül
teljesítőknek.
A túra alatt hívható információs telefonszámok:
06/20-91-69-967, 06/70-25-09-272, 06/20-46-09-206

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. 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! Ha megúsztuk szárazon, örüljünk, ha nem, akkor se
bántsuk a királyházi fiatalokat, akiktől megkapjuk második 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 Ipolyság látható. A P és a Z jelzés
kereszteződésénél bármit megtudhatunk a Börzsöny titkairól egy szakállas fiatalembertől,
akitől egyben megkapjuk harmadik pecsétünket.
Innen már csak egy ugrás a Csóványos, melynek kilátójában a Csúcskönyv 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 turistaház finom főztjeit is megkóstolhatjuk. A K
jelzésen továbbhaladva a Hálás-bérc meghálálja ottlétünket, majd Barna Ferenc emléktábláját
elhagyva érünk a Kisinóci turistaházhoz, ahol kérjük el bátran negyedik pecsétünket.
Kóspallag főutcáján a második buszmegállónál a főutat elhagyva, egyenesen haladva
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 töröktől megkapjuk ötödik pecsétünket.
A K jelzésen szaporázzuk lépteinket, hogy a Világos-tért elhagyva még világosban
odaérjünk a Hegyes-tetőre. Itt Julianus barát vár minket, hogy megajándékozzon hatodik
pecsétünkkel.
Julianus innen visszafordít minket a Világos-térre, amelynek végén a S jelzésen
haladjunk tovább a Remetekereszt-bércen. Útközben két pihenőhelyen is fújhatunk egyet,
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.
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Rajt: Drégely v.m.
Schaffer-kút
1.ep. Drégelyvár
Pénzásás
Csánki-kert
Bugyihó
2.ep. Királyháza
Nagy-Mána
3.ep. Magosfa-nyereg
Csóványos
Rakodó
Nagy-Hideg-hegy
Kilátóhely
4.ep. Kisinóci th.
Kóspallag
Pusztatorony
5.ep. Törökmező th.
Csernák-kút
Világos-tér
6.ep. Hegyes-tető
Világos-tér
Remetekereszt-bérc
Cél: Kálvária-domb
Ha esik: Zebegény vá.
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7:20-10:30
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9:30-15:20
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Vasúti menetrend kivonat
Zebegény

13:53 14:53 15:53 16:53 17:23 17:53 18:53 19:53 21:03 21:53 22:53
Vác
14:19 15:19 16:19 17:19 17:49 18:19 19:19 20:19 21:29 22:19 22:19
Bpest Ny. 15:07 16:13 17:07 18:12 18:37 19:06 20:12 21:07 22:17 23:12 00:07

Tudós-Takács János
Teleki Pál halálának okairól
Vannak legendák, amelyek makacsul tartják magukat, még akkor is, ha Napnál
világosabban bebizonyítják tarthatatlanságukat. Ez annál inkább így van akkor, ha az
ultrabaloldali-liberális média mindent elkövet, hogy életben tartsa azokat.
Ezek közé tartozik Teleki Pál öngyilkossága, amely 1941. április másodikáról
harmadikára virradó éjjel a legenda szerint Teleki lelkiismeret-furdalása miatt történt,
amit azért érzett, mert a nemrég megkötött magyar-jugoszláv örökbarátsági szerződést
megszegve a magyar csapatok bevonultak Bácskába. Annak érdekében, hogy Teleki
öngyilkosságának hátterével kapcsolatban tisztán lássunk, vissza kell mennünk a
magyar-jugoszláv örökbarátsági szerződés megkötéséig. Ezt a szerződést 1940.
december 12-én írták alá Belgrádban, amelyben a szerződő felek kinyilvánították, hogy
minden vitás kérdést, ami a kétoldalú kapcsolatokat érinti, közösen fognak
megtárgyalni. Az egyezményt Hitler kívánságára kötöttük meg. Hitler célja az volt,
hogy elősegítse Jugoszláviának a Háromhatalmi Egyezményhez való csatlakozását, ami
1941. március 25-én meg is történt Bécsben. Ám egy nappal később Belgrádban az
angolok által szervezett puccs megbuktatta a Háromhatalmi Egyezményt aláíró
kormányt, így Németországot az a veszély fenyegette, hogy az angolok partra szállnak a
Balkánon. Ennek megelőzésére indított Hitler háborút a most már angolbarát
Jugoszlávia ellen április 5-én, és foglalta el azt villámháborúval. Minden nemzetközi
szerződés olyan hallgatólagos kikötés (záradék) mellett jön létre, hogy a szerződő felek
és a szerződésben foglaltak lényeges körülményei nem változnak. A jugoszláv állam a
puccsal érvénytelenítette csatlakozását a Háromhatalmi Egyezményhez, tehát részéről
lényeges változás állt be. De ettől függetlenül is: április 10-én kikiáltották az önálló
horvát államot, ezzel Jugoszlávia megszűnt létezni, és a jugoszláv-magyar örökbarátsági
szerződés semmissé vált. Ha ehhez még azt is hozzávesszük, hogy a magyar csapatok,
amelyek Bácskába bevonultak április 11-én, nem folytattak hadműveleti tevékenységet,
nem is találkoztak a németek elől már korábban visszavonult jugoszláv hadsereggel, és
egy centiméterrel sem lépték át az ezeréves határt, nyilvánvaló, hogy Magyarország nem
szegte meg az örökbarátsági szerződést, hanem azt vette vissza, ami ezer éves jogon a
sajátja. Délvidéken félmillió magyar várta a felszabadulást!
A magyar kormány már március végén elhatározta, hogy a német-jugoszláv háborúban
nem vesz részt, de a Délvidékre a következő három alternatív feltétel bármelyikének
teljesedése esetén bevonul: 1. Ha Jugoszlávia megszűnik létezni, vagy 2. ha a
Délvidéken katonai vákuum támad, vagy 3. ha megbízható hírek érkeznek az ottani
magyarság sanyargatásáról. Amint tudjuk, az 1. és 2. feltételek teljesedtek. A március
végi döntéssel Teleki Pál teljesen egyetértett, és megsértené emlékét az, aki ellenkezőt

tételezne fel róla, hiszen 1920-tól kezdve a trianoni békeszerződés revíziója volt
legfontosabb célja.
Mindezekből világosan következik, hogy Teleki Pál április 2-ról 3-ra virradó éjjel elkövetett
öngyilkosságának oka nem lehetett a magyar-jugoszláv örökbarátsági szerződés megszegése miatti
konfliktus vagy lelkifurdalás, hiszen 1920-tól kezdve a trianoni békeszerződés revíziója volt
legfontosabb célja.
Akkor hát mi volt az igazi ok?
Eltekintve attól, hogy a Teleki-családban több öngyilkosság történt - többek között öngyilkos lett
Teleki Géza is, Teleki Pál fia -, valamint attól, hogy Teleki Pál a feleségének már esküvőjük után
hamarosan javasolta, hogy legyenek együtt öngyilkosok, konkrétan két ok késztette Teleki Pált az
öngyilkosságra:
Április 2-án, a késő délutáni órákban megérkezett Barcza György londoni nagykövet távirata,
amelyben az állt, hogy Anglia hadat üzen Magyarországnak, ha a magyar csapatok bevonulnak a
Délvidékre. Ez a közlés nem volt igaz, Barcza kitalálásán alapult, hiszen a levél nem tartalmazta sem
azt, hogy a követ milyen forrásból jutott az információhoz, sem a hivatalos jelentés kritériumainak
nem felelt meg.
Telekit - aki az angolbarát politika elkötelezettje volt, s a németekkel csak a trianoni revíziós
törekvéseink érvényre juttatása érdekében, csak a szükséges mértékig kívánt együttműködni,
ráadásul az angol mintára szervezett cserkészet ügyének apostolaként ismerték - mégis mélységesen
megrendítette.
Április 2-án este - tehát még a jelentés kézhezvételének napján - közölték Teleki feleségének
orvosai, hogy az akkor már súlyosan beteg asszonynak csak néhány napja van haláláig (ténylegesen
néhány hét múlva meghalt).
Ez a két hír együttesen vezetett a miniszterelnök öngyilkosságához.
Teleki állítólagos búcsúlevele közönséges hamisítvány.
Temetésén a gyászbeszédet utóda, Bárdossy László miniszterelnök mondotta. Ő állt hozzá
legközelebb, ő értette meg legjobban.
Beszédét így fejezte be:
„Államférfi folt, akinek a naponként felmerülő problémákkal kellett megküzdeni, de ugyanakkor
tudós is, aki a feladatokat távoli perspektívából nézi. E kétféle szempont...összeütközött benne, és
aggódó, önkínzó kétségeket támasztott a lelkében...Most már elpihent.
A porhüvelyből szabaddá vált lélek talán ott száll most a szeretett föld kedves táján, a szatmári
lankákon, a szegedi kis tanyáknál, a hűvös leheletű csíki erdőben, Háromszék virágos tájain.
S ha ide gondol, bizonyosan azt üzeni nekünk vidám cserkész-kiáltással:
Jó munkát! S mi azt feleljük rá:
Mindhalálig!”
VÁLASZTÁSI HIRDETÉS
„Magyarországot magyarul kell vezetni, magyar formák, a magyar élet formái szerint.” Kedves
túrázó! Kérjük, gondolkodjál el Teleki Pál intelmén és április 21-én válaszd azokat, akik erre
törekszenek, azok ellenében, akik a nemzetközi élet formáit erőltetnék ránk.

BÖRZSÖNY VÁNDORTÚRA IV.
2002. október 26.
Negyedik alkalommal rendezzük meg gyalogos, nappali teljesítménytúránkat, amely
az őszi Börzsöny újabb gyönyörű tájaira kalauzolja a résztvevőket. Évről-évre változó
útvonalú vándortúránk célja a hegység megszerettetése és megismertetése.
Rajt: 2002. október 26., 8.00 – 10.00 óra, Diósjenő, vasúti megálló
Cél: Királyrét

Nevezési díj: 400 Ft Táv: 30 km

Szintkülönbség: 1200m
Díjazás: oklevél, kitűző

Szintidő: 8 óra
Szolgáltatás: étel, ital, csomagszállítás

Útvonal: Diósjenő Gál-rét Somos-kaszáló Dobó-bérc
Oros-bérc Magosfa Csóványos
Foltán-kereszt Saj-kút

Királyháza NagyBéla-rét Királyrét

BÖRZSÖNY AKCIÓCSOPORT
Egyesületünk 1999-ben bontott zászlót annak érdekében, hogy elősegítse a börzsönyi
természetjárás körülményeinek jobbítását, a természetes állapotok fenntartásával és
helyreállításával. Célunk a Börzsöny megismertetése, megszerettetése, és megóvása.
Feladataink között szerepel a turistautak karbantartásán és kirándulások szervezésén
túl hulladékgyűjtés; szemléletformálás; a hegység történetének, földtani múltjának,
éghajlatának, növény-és állatvilágának, kultúrtörténeti emlékeinek felkutatása és
bemutatása. Évente két, országos népszerűségnek örvendő teljesítménytúrát
rendezünk. A Csóványoson csúcskönyvet helyeztünk el, „BÖRZSÖNY” című
évszakonként megjelenő kiadványunkban népszerűsítjük a hegységet. További
terveink között szerepel a jelzésrendszer felújítása, helymegjelölő és útirányjelző
információs táblák kihelyezése, szemétszedő túrák szervezése, kiadványok
szerkesztése, a káros emberi beavatkozások megfékezése. Várunk minden olyan aktív
természetbarát turistát, aki a kirándulásokon túl tenni is kíván a hegységért.
Tel: Moys Zoltán: 27/318-492,
2600 Vác, Kandó K. u. 41.
Kenyeres Oszkár: 27/313-391
Drótposta: moya@zpok.hu

Pantali Bence: 27/383-235

Név:…………………………………

Fax: 27/304-483

Rajt:
___________

Rajtszám: __________
Cél:
___________
Rajt: Drégely v.m.

1. Drégelyvár (4,1km)

2. Királyháza (16,1km)

3. Magosfa a. (21,5km) 4. Kisinóci t.h.(31,6km) 5. Törökmező (41,3km)

6.Hegyes-tető (47,7km) Cél: Zebegény (51 km)

