Név:……………………………………
Rajtszám: ……….

Önálló pecsételés a
kihelyezett
bélyegzővel

Indulás:………….
Érkezés: ………...
Pusztatorony nyerge
(6,6 km)
12:00 – 18:30

Helyszín

Kóspallag – Kálvária
(1,5 km)

Törökmező
(10,6 km)
12:30 – 19:15

Jelzés

Hegyes-tető
(17 km)
13:00 – 20:15

Táv

Patakvölgy (349 m)
Kóspallag: Kálvária (380m)
Kóspallag: templom (240m)
Kóspallag: P-K elág. (230m)
Pusztatorony nyerge
(200m) – EP
Szent Gál-föld (200m)
Törökmező th. (220m) - EP
Vizes-árok (181m)
Köves-mező (290m)
Világos-tér (368 m)
Hegyes-tető (482m) – EP
Világos-téri erdő (366 m)
Kálvária: S▲- K+
Zebegény: Kálvária (170m)
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„A táj nemcsak kép, hanem teremtő élet is, amely hegyet, növényzetet, embert,
testet, lelket, gondolatot, érzést, mintát formál.” (Teleki Pál)

Szeretettel köszöntünk a 9. TELEKI 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.
A sikeres teljesítés érdekében, és a kellemetlen helyzetek elkerülése érdekében
kérjük, fogadj meg néhány tanácsot:
- A teljesítménytúra nem verseny, a cél a túra épségben való befejezése, lehetőleg
szintidőn belül. Az ellenőrzőpontok 6 km/órás sebességre nyitnak, és 3 km/órás
sebességre zárnak. Aki gyorsabban akar menni, az lehetőleg induljon később.
- Aki feladni kényszerül a túrát, az lehetőleg ellenőrzőpontnál szálljon ki, ahonnan
a rendezők segítségével lakott területre lehet jutni. Viszont a kiszállásról
mindenképpen értesítsd a rendezőket, hogy ne várjanak hiába. Ezt megteheted a
70/3124560 vagy a 20/9169967-es telefonszámokon, vagy bármelyik túratárssal
üzenve. Amennyiben eltévednél, és ezen igazolófüzet útvonalleírása sem segít,
abban az esetben is hívd a fenti számokat.
- A mezőny végén „seprű” halad, aki szintén segít orvosolni bármilyen problémát.
A túra akkor számít teljesítettnek, ha szintidőn belül érkezel be, és minden
ellenőrzőpont bélyegzője szerepel az ellenőrző lapodon.
A túrán mindenki saját felelősségére indul, a rendezőségtől kártérítés semmilyen
címen nem igényelhető.
A túrán készült fotókat vagy azok linkjeit, illetve a túra gps adatait szívesen
fogadjuk a kenyeosz@yahoo.com e-mail címre. A túra fotói, statisztikái
megtekinthetők a borzsonyhegyseg.hu oldalon.
Mindenkinek szép tavaszi időt, és sok élményt kívánunk!
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Útvonalleírás
A kékkel és a sárga négyzettel indulunk el. A jelzés egy árok-átkelést követően a
hegy jobb oldalán halad, majd ahol eléri a patakot, nekünk a kékkel át kell kelni a
vízfolyás másik oldalára. A kék meredeken felvág, és kis kanyargás után eléri a
kóspallagi Kálváriát, ahol önállóan kell pecsételni a kihelyezett bélyegzővel. Innen
leereszkedünk a faluba, a templomnál jobbról becsatlakozik a sárga jelzés. Ötszáz
méter után, a boltnál elérünk egy kanyart, itt nem kanyarodunk jobbra, hanem
tovább megyünk egyenesen a piros és a sárga 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 a sárga elmegy balra , mi a
pirossal jobbra kanyarodunk, és nemsokára elérjük a pusztatoronyi Halastavat. A
piros jelzés felmegy a vulkanikus kúpra, és a piros rom elágazásánál lévő
ellenőrzőponttól meredeken lemegy a főúthoz. Ezen jobbra indulunk, majd
befordulunk balra, ám nem megyünk fel a szemben lévő dombra a Békás-rét felé,
hanem rögtön balra fordulunk. Jobbra a Toronyalja kolostor dombja kísér minket,
utunk jobbra ível, majd egy kerítésnél balra kanyarodik a patak felé. Átkelünk a
patakon, jobbra fordulunk, és annak völgyében folytatjuk utunkat. Ennek végén a
patak jobbra fordul, ám mi felmegyünk a jellegfa felé, majd balra tartó szekérúton
elérjük a betonutat, mely Törökmező felé visz. Az útról az emelkedő után kell
jobbra lemenni a zöld és piros jelzéssel a turistaházhoz, a következő
ellenőrzőponthoz. Itt a kék jelzésre váltunk, mellyel leereszkedünk a Csernák-kút
árkába. Innen felfelé megmásszuk a domboldalt, és elérjük a Köves-mezőre vezető
Panoráma utat, mellyel párhuzamosan, a hagyásfás legelőkön, az ún. Csapásréten
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 kilátó építkezés miatt le van zárva! A
kilátótól a sárga jelzéssel vissza kell menni a Világos-tér mögötti erdőig, ahol a
sárga lekanyarodik balra a kékről, és 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 eléri a Kálvária előtti
nyerget, ahol a sárga a kék kereszttel találkozik. Mi jobbra fordulunk, pár métert
megteszünk a kék kereszttel, majd balra kanyarodunk a sárga háromszögre, amely
elvezet bennünket a célhoz, a zebegényi Kálváriához. Jó utat!

