Rajtszám:
Név:……………………………………..
Rajt: ………….

Cél: …………..

1. Drégely vára
T 50/30 (4 km)
7:15 – 11:00

2. Csánki-kert
T 50/30 (9,5 km)
8:00 – 12:30

3. Királyháza
T 50/30 (14 km)
8:30 – 14:30

4.Magosfa-nyereg

5. Nagy-Hideg-hegy
T50/30 (23,5 km)
Kék túra pecsét a
turistaházban

6./R./C. Kisinóc
T 50 (29,3 km)
T 30 (Cél)
T 20 (Rajt)
11:00 – 18:30

T50/30 (19,4 km)
9:30 – 16:00

7./1. Pusztatorony
T 50 (35,4 km)
T 20 (6,1 km)
11:30 – 20:30

8/2. Törökmező T 50 9./3. Hegyes-tető
(38,7 km) T20 (9,4
T 50 (47 km)
km) Kék túra pecsét
T 20 (17,7 km)
a turistaházban

12:30 – 21:45

BÖRZSÖNY

AKCIÓCSOPORT

9. TELEKI 50
4. TELEKI 30
4. TELEKI 20

TELJESÍTMÉNYTÚRA
DR. TELEKI PÁL GRÓF
EMLÉKÉRE
BÖRZSÖNY, 2008. ÁPRILIS 5.

Kedves Résztvevő!
„A táj nemcsak kép, hanem teremtő élet is, amely hegyet,
növényzetet, embert, testet, lelket, gondolatot, érzést, mintát
formál.” Teleki Pál
Szeretettel köszöntünk a kilencedik TELEKI 50 és a negyedik
TELEKI 30/20 TELJESÍTMÉNYTÚRÁN. Túránk célja egyrészt
emléket állítani gróf Teleki Pál földrajztudós, természetbarát
miniszterelnöknek, másrészt elkalauzolni minden indulót a
Börzsöny szebbnél-szebb tájaira, hogy megismerhessék a
hegység csodálatos értékeit. Jó túrázást kívánunk!
9. Teleki 50 Teljesítménytúra, 2008. április 5.
Táv: 50,6 km
Szintidő: 13 óra Szintkülönbség: 2150 m
Nevezési díj: 600 Ft
Rajt: 7:00 – 9:30 Drégely, vasúti megálló
Cél: Zebegény, Kálvária - Trianon emlékhely
4. Teleki 30 Teljesítménytúra, 2008. április 5.
Táv: 29,4 km
Szintidő: 8 óra
Szintkülönbség: 1750 m
Nevezési díj: 500 Ft
Rajt: 7:00 – 9:30 Drégely, vasúti megálló
Cél: Kisinóci turistaház előtti rét

A túra alatt hívható információs telefonszámok:
Drégelyvár: 20-5593027, Csánki-kert: 20-4754777
Királyháza: 20-3124560, Magosfa-nyereg: 30-663-46-44
Kisinóc: 70-2916613, Hegyes-tetõ: 20-3593453,
Zebegény: 20-9169967
Seprû: 20-5593027
Vasúti menetrend kivonat
Zebegényből Budapestre vonat: 14:01, 15:01, 16:01, 17:01, 17:06,
18:01, 18:06, 19:01, 20:06, 21:06, 22:06, 23:06.
(Ezek a vonatok 14 perc alatt érnek Kismarosra, ahonnan buszok
indulnak Kóspallag-Kisinócra: 14:50, 16:55, 18:50, 20:50 –kor.
Vácra a menetidő 26 perc, Vácról Drégelypalánkra vonat: 16:38,
17:38, 19:05, 20:38, 22:38) )
Autóbusz menetrend kivonat
Kóspallag
12:43
15:43
17:43
20:28
Kismaros vá.
13:04
16:04
18:04
20:48
Vác
13:24
16:24
A tavalyi Teleki túrák statisztikája
Indult

Teleki 50
Teleki 30
Teleki 20

112
54
63

teljesítette

104
49
56

Következő túráink:

Táv: 21,2 km
Szintidő: 6 óra
Szintkülönbség: 400 m
Nevezési díj: 300 Ft
Rajt: 11:00 – 18:00 Kisinóci turistaház előtti rét
Cél: Zebegény, Kálvária - Trianon emlékhely

Erdőkerülő 25 (Foltán János emléktúra) 2008. július 5.
(Nagyoroszi; Drégelyvár v.m 10:00 – 13:00. – Királyrét; Fatornyos
Fogadó;Táv: 25,5 km, Szint: 1150 m))
X. Börzsöny Vándortúra – 2008. október 25.
(Zebegény – Királyrét)
Börzsöny Vulkántúra – 2008. december 13.
(Királyrét)

Április 7-én a nap nyugszik: 19:26
A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt!

(Aki teljesíti a Telekit, a Wass Albert túrát, az Erdőkerülőt, a
Vándortúrát és a Vulkántúrát, vagy ezek valamelyik résztávját,
emlékplakettet kap.)

4. Teleki 20 Teljesítménytúra, 2008. április 5.

Útvonal- és ellenőrzőpontok
T50/30

T20

HELYSZÍN
E.P.
mag. jel
km 0,0
Drégely v.m.
7:00-9:30 145 m
P
2,4
Schaffer-kút
180 m
P
3,7
P-L leágazás
390 m PL
4,0
1.ep. Drégely vára
7.15-11.00 444 m PL
4,3
Drégelyvár alatt: kék j
400 m
K
7,0
Pénzásás
380 m K
9,5
2. ep. Csánki-kert
8.00-12.30 520 m
S
12
Bugyihó-alja
605 m
S
13
Tótok útja: piros j.
530 m
P
14,2
3.ep. Királyháza
8.30-14.00 370 m
P
17,2
Nagy-Mána
707 m
P
19,4
4. ep.Magosfa-nyer. 9:30-16:00 885 m P,Z
20,4
Csóványos
938 m P,K
22,7
Rakodó
770 m P,K
23,5
5.ep. Nagy-Hideg-h. OKT pecsét 864 m
K
T50:29,4 Rajt 6. ep. Kisinóci th.
11.00-18.00 320 m S
T30:Cél km 0,0
S+
30,5
1,1 Kóspallagi kálvária
380 m S+
31,3
1,9 Kóspallag-templom
240 m K,S
31,6
2,3 Kóspallag-bolt: piros j
230 m
P
35,4
6,1 7./1. ep.
11.30-20.30 200 m
P
Pusztatorony
38,7
9,4 8/2.e.pTörökmező
220 m
K
th.
43,0
13,7 Csernák-kút
200 m
K
45,0
15,7 Köves-mező
290 m
K
46,3
17,0 Világos-tér
370 m
K
47,0
17,7 9./3. ep. Hegyes-tető 11.30-21.15 482 m
K
47,7
18,4 Világos-téri erdő
375 m
S
50,6
21,2 Zebegény Kálvária
12.30-21.45 170 m S∆

Útvonalleírás
Drégely vasúti megállótól a piros jelzésen indulunk útnak. A falut
elhagyva átsétálunk a 2-es út hídja alatt, majd balra átlépünk a
vasúton. Balról borospincék, hétvégi házak kísérnek, de lassan
elmaradnak. Pár száz méter után jobbra kanyarodunk, visszatérünk
a vasút másik oldalára és máris a Schaffer-kútnál vagyunk. Innen
kezdünk el felfelé kapaszkodni egészen Drégely vára alá. A várba,
az 1. ellenőrzőponthoz a piros L jelzés visz fel. Miután a vár másik
oldalán leereszkedtünk, a kék jelzésen balra kanyarodunk. A
Kővágó-hegy oldalában haladunk a Tábor-tetőn át, mikor az erdőbe
érve szemből megérkezik a kék+ jelzés. Itt fordulunk jobbra a kék
jelzéssel együtt és a Törökasszony útján leereszkedünk. Ne térjünk
le jobbra a csábító erdészeti útra, hanem maradjunk a szűk
ösvényen, ami a Pénzásás nyergébe visz! Innen a kék□-en kell
mennünk, ami a jó minőségű aszfaltúton halad. Az aszfaltról – ami a
Wenckheim vadászkastélyhoz vezet – pár kanyar után a kék□
felmegy balra az erdőbe, majd balra ívelve elér egy széles feltáró
utat, ami felvisz a Kőember alatti nyeregbe, ahonnan a szemben
lévő jobb oldali úton kell leereszkedni a Csánki-kertbe. Itt vár minket
a 2. ellenőrzőpont. A ponttól a sárgán jobbra megyünk fel a
gerincre, amelyen nagyjából szintben haladunk, majd a Bugyihót
jobbról kerülve lefelé indulunk. Szemből aztán megérkezik a piros
jelzés, amellyel balra kell fordulnunk, hogy lemehessünk
Királyházára a 3. ellenőrzőponthoz egy kis frissítőért. (Vigyázat
szalamandraveszély!) A piroson megyünk tovább a Rakottyás-patak
völgyében, hogy nemsokára elérjük a Nagy-Mána-bércet, amelyen
megkezdjük hosszú kapaszkodásunkat, mely hol szép bükkösben
vezet, hol meredek sziklás helyeken, hol füves gerincen. A
Sasfészek-bérc után még emelkedünk egy kicsit, aztán elérjük a 4.
ellenőrzőpontot a Magosfa alatti nyeregben. (Itt számolni kell némi
hóval is.) Innen balra indulunk tovább a piroson a Csóványosig, majd
az ország egyik legszebb gerincén a következő ellenőrzőpontig, a
Nagy-Hideg-hegyig, ahol a turistaházban beütjük az Országos Kék
Túra pecsétjét igazolófüzetünkbe. A kék jelzésen indulunk le a
Nagy-Inóc oldalában, majd a hosszú Inóci-vágáson, hogy végre
elérjük az újabb ellenőrzőpontot, a Kisinóci turistaház előtti teret,
ahol a 30 km-en indulók be is fejezik mai túrájukat, illetve ahonnan
útra kelnek a Teleki 20 indulói. A Teleki innen már negyedik éve a
sárga□-en és a sárga+-en indul tovább, bemegy egy árokba, majd

onnan kijőve, a rét jobb oldalában halad. Mikor a sárga□ a patakhoz
ér, nekünk a sárga +-el át kell vágni a patakon, és a sárga+-et kell
követni a hegyre fel (néhány szalag segíti itt ki a gyenge minőségű
sárga keresztet). Utunk a frissen felújított kóspallagi Kálváriához
vezet, ahonnan szép kilátás tárul elénk. A Kálváriától aztán a
templomhoz kell menni, ahonnan a kék jelzés visz tovább az
élelmiszerboltig. Itt nem kanyarodunk jobbra, hanem tovább
megyünk egyenesen a piros jelzésen, a falu végén balra
kanyarodunk, átkelünk egy kis erdőn, és máris a Kis-Hanta-patak
völgyében sétálhatunk, a Fekete-hegy alatt. A Boglya-kőnél jobbra
kanyarodunk és nemsokára elérjük a Halastavat, ahol vár minket a
következő ellenőrzőpont. A Pusztatorony vulkáni kúpját balról
kerülve érünk ki a főútra, amelyen jobbra kanyarodunk, megteszünk
száz métert és befordulunk balra (2007-ben festett jelzések
segítenek). Itt nem megyünk fel szembe a dombra a Békás-rét felé,
hanem rögtön balra fordulunk és a patakkal kanyargunk a kisebbik
Békás-rét felé. Ennek végén a patak jobbra fordul, ám mi
felmegyünk a jellegfa irányába, majd balra tartó szekérúton elérjük a
betonutat, mely Törökmező felé visz. Az útról az emelkedő után kell
jobbra lemennünk a zöld és piros jelzéssel a turistaházhoz. A
turistaházban be kell pecsételni füzetünkbe az Országos Kék Túra
pecsétjét. Itt a kék jelzésre váltunk, mellyel kalandos úton
leereszkedünk a Csernák-kút árkába. Innen felfelé megmásszuk a
vadvédelmi kerítést, és némi erdei ösvényen megtett út után elérjük
a Köves-mezőre vezető betonutat, mellyel párhuzamosan, bent az
erdőben halad a kék jelzés. A Köves-mező parkolójától hol erdőben,
hol a murvás utat keresztezve jutunk a Világos-téri rétre. Itt
következik az utolsó emelkedő a Hegyes-tetőig, az utolsó
ellenőrzőpontig. A kilátótól sajnos vissza kell menni a Világos-tér
mögötti erdőig, ahonnan a sárga jelzés lekanyarog a
Remetekereszt-bércen át Zebegénybe. A bérc utolsó szakaszán a
jelzés lekanyarodik jobbra, ezt érdemes figyelni, ugyanis így
kikerülhető az ifjúsági tábor. A sárga a Kálvária felé visz.
FIGYELEM! Itt nem kell leereszkedni a faluba, hanem maradni kell a
hegygerincen, a temető felett vissza kell fordulni jobbra, majd rögtön
balra, és máris a Kálvárián lévő kápolnánál, a túra céljánál találjuk
magunkat.
A Teleki 30 útvonala Drégelytől a 6. ellenőrzőpontig (Kisinóc), a Teleki 20-é a 6.
ellenőrzőponttól (Kisinóc) a célig (Zebegény) tart.
A túrán készült képeket, illteve linkjeiket nagy örömmel fogadjuk a kenyeosz@yahoo.com
címre. A túra honlapja www.borzsonyhegyseg.hu

