ELLENŐRZŐ LAP
NÉV:

RAJTSZÁM:

Királyrét-rajt (6:00-9:30):

Királyrét-cél (11:00-21:30):

1. ellenőrzőpont (3,950 km)
(0670 2916613)

2. ellenőrzőpont (6,984 km)
(0620 3339668)

Kárpát-híd 6:30 – 11:00
3. ellenőrzőpont (11,176 km)
(0630 6634644)

Nagy-Hideg-hegy 7:00 – 12:00
4. ellenőrzőpont (16,603 km)
(0620 9169967)

Magosfa 7:30 – 15:00
5. ellenőrzőpont (22,499 km)
(0630 3322897)

Fekete-völgy 8:15 – 16:00
6. ellenőrzőpont (27,451 km)
(0630 8568843)

Salgóvár 9:15 – 18:00
7. ellenőrzőpont (34,701 km)
(0620 3339668)

Magyar-völgy 10:00 – 18:45
8. ellenőrzőpont (35,834 km)
(0620 5818929)

Nagy-Hideg-hegy 11:00 – 20:45

Taxi-rét 11:30 – 21:00

8. Börzsöny Vulkántúra
BREUER LÁSZLÓ EMLÉKTÚRA

BÖRZSÖNY
2009. december. 12.

Kedves résztvevő!
Szeretettel köszöntünk az immár nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő
Börzsöny Vulkántúrán. Túránk immár hagyományosan tisztelegni kíván a
nagyszerű Ember és geológus Breuer László, alias SUMI emléke előtt is. A túra
útvonala ez évben sem változik, nem úgy a rajt és a cél helyszíne, amely 2009-ben
a Turistaszállóban lesz. A teljesítők névsora 2010 januárjában felkerül a megújuló
borzsonyhegyseg.hu portálra, amelyen még számtalan érdekességet találhattok a
Börzsönyről.
A 2008-as Vulkántúra legjei:

Indult: 354 fő (66 nő, 288 férfi)
Teljesítette: 300 fő (52 nő, 248 férfi)
Leggyorsabb teljesítők: Balogh Andrea (5ó30p) és Kristóf Zsolt (4ó50p)
Legidősebb teljesítők: Részegh Anna (1947) és Petrányi Győző (1933)
Legifjabb teljesítők: Nagy Borbála (1995) és Kosztka Péter (1993)

A túrán készült képeket, illetve a fotók linkjeit szívesen fogadjuk a
kenyeosz@yahoo.com e-mail címre, ahogyan a túráról készült gpses méréseket is.

HASZNOS INFORMÁCIÓK
December 12-én a nap kel 7:21, a nap nyugszik: 15:54
Nevezési díj: 700 Ft/ fő (Meleg étellel a célban 1200 Ft/fő)
Vízvételi lehetőség: Nagy-Hideg-hegy, Fekete-völgy, Magyar-völgy,
Bányapuszta
Díjazás: oklevél, kitűző
Szolgáltatások: tea, szendvics (Fekete-völgy), tea, csoki (Magyar-völgy)
Táv: 41,578 km Szintemelkedés: 2216 m Szintidő: 12 óra
A túra alatt hívható rendezői telefonszámok az ellenőrző lapnál vannak
feltűntetve.

Túraajánló
Wass Albert emléktúrák
2009. január 9.
Rajt: Verőce, református plébánia
Távok: 44, 28, 20, 18 km
(Részletes információk: http://ttt.tr.hu/naptar/tura.php?id=2417)

Kitörés túrák
2010. február 6.
Rajt: Városmajor Cél:Szomor
Távok: 60, 35, 25 km
(Info: kitorestura.hu)
11. TELEKI 50/30/20 TELJESÍTMÉNYTÚRA
2010. április 3.
Rajt: Drégelypalánk, Drégely v.m. Cél: Zebegény, Kálvária
50 km útvonala: Drégelypalánk - Drégelyvár - Bugyihó - Királyháza Nagy-Mána - Csóványos - Nagy-Hideg-hegy - Kisinóc - Kóspallag Törökmező - Hegyes-tető – Zebegény
30 km útvonala: Drégelypalánk - Drégelyvár - Bugyihó - Királyháza Nagy-Mána - Csóványos - Nagy-Hideg-hegy – Kisinóc
20 km útvonala: Kisinóc - Kóspallag - Törökmező - Hegyes-tető –
Zebegény

Turul túrák
2010. június 19-21.

Menetrend:
Királyrétről buszok Kismarosra: 12:50, 15:40, 17:40, 18:40 (menetidő 18 perc)
Királyrétről kisvonat Kismarosra: 12:38, 14:38, 16:38, 18:38 (menetidő 32 perc)
Kismarosról vonat Budapest felé: „minden óra 16-kor”

Börzsöny Vándortúra
2010. október 16.

A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt!

Útvonal: Nagyoroszi – Drégelyvár – Drégelypalánk – Ipolyhídvég –
Ipolyság – Pereszlény – Ipolyvisk – Tésa - Kemence

0,377 km

Királyrét: DINPI Oktatóközpont (271 m)

P,PX

16 m

377 m

2,839 km

Taxi-nyiladék: P – PX elágazás (418 m)

PX

164 m

2462 m

3,144 km

Cseresznyefa parkoló (428 m)

K+

187 m

305 m

3,494 km

Kárpát-híd (459 m)

K+

220 m

350 m

Ellenőrző pont: 6:30 – 11:00

Elment egy nagy ember...
2006. november 25-én, a súlyos betegséggel folytatott hosszú
küzdelem után elhunyt Breuer László, vagy ahogy barátai,
tanítványai és az egész magyar környezetvédelmi, „zöld”
mozgalom ismerte: Sumi.
Valaki azt mondta egyszer: az élet elég hosszú, csak nem elég
széles. Pedig az életünk hosszát nem magunk határozzuk meg, a
szélességébe viszont van beleszólásunk. Breuer László, a váci
székhelyű Göncöl Szövetség és a Pangea Egyesület elnöke, Pro Natura díjjal és a Magyar
Köztársaság Aranykeresztjével kitüntetett természetvédő és környezeti nevelő életének
négy évtizede példa erre.
A szó fizikai és szellemi értelmében egyaránt Nagy Ember, az alkotó ember, aki pehelyként
kapta széles vállára a kőzetmintákkal megrakott hátizsákot, aki fáradhatatlan munkabírással
dolgozott, és velünk együtt valósította meg közös álmainkat az ember és a természet
megromlott viszonyának helyreállításáért, élete delén távozott közülünk.
Itthagyta a hegyeket, a sziklákat, a patakokat, amelyeket annyira szeretett, és itt hagyta
nekünk ércnél maradandóbb örökségét: a váci Göncöl Ház ásványkiállítását, a Pangea
Egyesület pénzesgyőri oktatóközpontját, a Váci Ártéri-erdő és a Csárdahegyi-őskarszt
tanösvényét, a nomád Süni-táborok szellemét.
Teljes Földben gondolkodott (ezt jelenti a Pangea Egyesület nevét adó egykori őskontinens
elnevezése is), és derékba törve is teljes életművet hagyott maga után. A maga építette
kemencében saját kezűleg sütött kenyér, az elültetett gyümölcsfák, a saját kis biogazdaságban megtermelt zöldség és a tábortűz mellett énekelt népdalok éppen olyan
fontosak voltak az életében, mint eredeti szakterülete és „nagy szerelme”, a kövek,
kristályok, ásványok világa.
Roppant bakancsa nem csupán keskeny ösvényt, de széles országutat taposott ki tanítványi
számára, akik vele együtt álmodtak egy jobb, élhetőbb világról – ő maga pedig, feladatát itt
a Földön bevégezvén, már az örökkévalóság felé utazik odafenn, a Göncöl szekerén…

4,821 km

Vasfazék-völgy: K■ – K+ elágazás (606 m)

K■

363 m

1327 m

6,669 km

Nagy-Hideg-hegy: turistaház (844 m)

K,P

614 m

1848 m

Ellenőrző pont: 7:00 – 12:00
7,427 km

Rakodó (779 m)

K,P

622 m

758 m

9,679 km

Csóványos (938 m)

Z,P

831 m

2252 m

10,759 km

Magosfa-nyereg (895 m)

Z

851 m

1080 m

11,075 km

Magosfa (916 m)

Z

872 m

316 m

Ellenőrző pont: 7:30 – 15:00
12,078 km

Esztergályos (801 m)

Z

872 m

1003 m

16,092 km

Godóvár-alja (403 m)

Z■

946 m

4014 m

16,566 km

Fekete-völgy (300 m)

P■

947 m

474 m

Ellenőrző pont: 8:15 – 16:00
18,200 km

Világos-pallag (400 m)

P

1070 m

1634 m

20,870 km

Holló-kő (685 m)

P

1370 m

2670 m

22,308 km

Vár-nyereg (642 m)

P

1403 m

1438 m

22,640 km

Salgóvár (701 m)

P

1453 m

332 m

Ellenőrző pont: 9:15 – 18:00
25,116 km

Magyar-hegy (702 m)

P

1575 m

2476 m

27,740 km

Magyar-völgy (278 m)

K

1575 m

2624 m

Ellenőrző pont: 10:00 – 18:45
29,704 km

Altáró-vadászház (373 m)

K

1669 m

1964 m

31,663 km

Bányapuszta (484 m)

K

1792 m

1959 m

32,049 km

Szimandli: K – P+ elágazás (551 m)

P+

1861 m

386 m

32,294 km

Aklok-rétje (564 m)

P+

1873 m

245 m

34,151 km

Hanák-rét (691 m)

P+

2027 m

1857 m

34,881 km

Nagy-Hideg-hegy: K,K■ - P+ elágazás (819 m)

K,K■

2157 m

730 m

35,197 km

Nagy-Hideg-hegy: turistaház (844 m)

P

2187 m

316 m

P

2187 m

1166 m

P

2216 m

5539 m

2216 m

377 m

Ellenőrző pont: 10:45 – 20:45
36,363 km

Taxi-rét (701 m)

Ellenőrző pont: 11:00 – 21:00
41,902 km

Királyrét: DINPI Oktatóközpont (271 m)

42,279 km

Királyrét: Turistaszálló (255 m)

CÉL: 11:00 – 21:30

ÚTVONALLEÍRÁS
TÁV
0,0 km

HELYSZÍN
Királyrét: Turistaszálló (255 m)
Rajt: 6:00 – 9:30

JELZ

SZINTE

TÁVOL

P,PX

0

0

A Turistaszállótól a piros jelzésen indulunk az aszfaltos úton felfelé, mely
az DINPI Oktatóközpontja mellett kanyarodik fel jobbra. Az aszfalt a
Vadászházig tart, itt átlépjük a sorompót, és a vezeték mentén haladunk

tovább a Taxi-nyiladékon. Körülbelül 2750 méter megtétele után kanyarodunk
balra a piros jelzésről, és az eddig velünk tartó piros x jelzésen (síút)
leereszkedünk a Cseresznyefa parkolóba. Innen a kék kereszttel megyünk tovább
felfelé: bebújunk az erdőbe a sorompónál, és pár száz méter után elérjük első
ellenőrzőpontunkat a - 2007-ben a Kárpát Egyesület és a Duna-Ipoly Nemzeti
Park összefogásával épült - Kárpát-hídnál. A pecsét után megmásszuk az első
meredélyt, kiérünk a Taxra vezető útra, amelyen jobbra fordulunk, hogy 20 m után
felvágjunk balra. A hegyoldalban haladunk, közben jobbra az Inóci-kőbánya marad
el alattunk. A Vasfazék-völgyben aztán a kék kereszt leválik jobbra, mi itt
továbbmegyünk a kék négyzeten, amely megint csak keresztezi a Taxra vezető
utat, majd egy jobb kanyar után beér Nagy-Hideg-hegy alá. A sípálya mentén már
a pirossal együtt kapaszkodunk fel a Turistaházhoz, ahol megkapjuk második
pecsétünket az ellenőrzőponton. Innen leereszkedünk a Rakodó felé, ahonnan
megmásszuk az Égés-tető kaptatóját, majd a főgerincen haladunk tovább. Az
ősvulkán kalderáján sétálva itt pillanthatunk be először az ősvulkán kráterébe.
Leginkább a Szabó-kövektől és a Haramia-lyuktól impozáns a kilátás. Mikor újra
beérünk az erdőbe, rövid, de annál meredekebb kapaszkodó után érjük el a hegység
legmagasabb pontját, a 938 méteres Csóványost. (A pár évtizeddel ezelőtt még
Magyalfa hegyének nevezett csúcson a hetvenes években rogyadozó fakilátó állt,
majd ennek helyére épült a geodéziai torony. Innen szenzációs kilátás nyílik a
romvulkánra, amely 15 millió évvel ezelőtt még 1500-1800 méterrel magaslott a
tenger szintje fölé.) A kilátótól a zöld és a piros jelzés visz minket a Magosfa
nyergébe. Itt a zöld jelzésen kell tovább menni, hogy lassan elérjük a Magosfát és
az újabb ellenőrzőpontot. Ereszkedés következik a zöld jelzésen az Esztergályos
felé, majd tovább a Dosnya-nyereg irányába, amely után a hegy bal oldalában, a
Miklós-tető alatt haladunk lefelé. A zöld jelzésről a Godóvár alatt, egy árok után a
zöld négyzet vezet le a Fekete-völgy felé. (Vigyázat: a zöld négyzet sok helyen
csúszós, illetve a patakon sem egyszerű az átkelés.) Az újabb ellenőrzőponton tea
és frissítő szendvics várja a túrázókat. A panzió háta mögött kapaszkodunk fel a
piros négyzeten, hogy majd a Világos-pallagnál elérjük a Börzsöny nyugati
gerincét, és a piros jelzést, mellyel itt balra kell fordulnunk. Egymás után
következnek a szebbnél-szebb kilátást nyújtó csúcsok: a Jancsi-hegy, a Hollókő, a
Kövirózsás, a Salgóvár. Utóbbi ellenőrzőpont. Továbbra is a pirost követjük, hogy
aztán a Magyar-hegy után hosszú, monoton meredeken ereszkedjünk le a Magyarvölgybe, hogy itt újabb ellenőrzőponttal találkozzunk, illetve teával és csokival
frissüljünk. Itt a kék jelzésre váltunk, elkanyarodunk balra, szekérúton indulunk
felfelé. Körülbelül 1670 méter után vigyáznunk kell, nehogy az Altáró
vadászháznál egyenesen menjünk tovább, ugyanis itt a kék balra kanyarodik
Bányapuszta irányába. A Bánya-patak völgyében haladunk, egészen a
bányapusztai kulcsosházig. Itt átmászunk, vagy átbújunk a kerítésen, és kb. 300 m
bokros-fás, meredek hegyoldalon felkapaszkodva feljutunk a fiatalos végéhez, ahol

kimászhatunk a létrán. Itt váltunk át a piros kereszt jelzésre: jobbra
indulunk az utolsó nagy csúcs felé. Enyhén emelkedve, a Pintér-hegyes és
a Kis-Hideg-hegy után érünk a Hanák-rétre, mely után „borzalmas”
emelkedő következik. Figyelem: a felfelé kanyargó útról a piros kereszt
balra felkanyarodik, és ösvényként éri el a Nagy-Hideg-hegyre tartó utat.
Felérve Nagy-Hideg-hegyre az ellenőrzőponthoz, be is zárul a kalderán
tett utunk. Innen a piros jelzésen ereszkedünk le a Magas-Taxi turistaház
felé. A piros áthalad a réten, találkozik az utolsó ellenőrzőponttal, balról
megkerüli a Magas-Tax tömbjét, és eléri a Taxi-nyiladékot. Innen
nyílegyenesen haladva lebandukolunk Királyrétre a célba, a
Turistaszállóba. Szép időt, sok élményt kívánunk!
MAGASSÁGI DIAGRAM

