Név:……………………………………..

Rajtszám:
BÖRZSÖNY

Drégely vára
(4 km)
7:30 – 11:00

Csánki-kert
(9,2 km)
8:30 – 12:30

Királyháza
(13,6 km)
9:00 – 14:00

Magosfa nyerge
(18,9 km)
10:00 – 15:30

Nagy-Hideg-hegy
(23 km)

Drégelypalánk:

Önálló pecsételés a
kihelyezett
bélyegzővel

Kisinóc:

AKCIÓCSOPORT

9. TELEKI 30
TELJESÍTMÉNYTÚRA

DR. TELEKI PÁL GRÓF EMLÉKÉRE

A TELEKI 30 MAGASSÁGI DIAGRAMMJA

BÖRZSÖNY, 2013. ÁPRILIS 6.

Útvonalleírás
„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 30 TELJESÍTMÉNYTÚRÁN. Túránk
célja egyrészt emléket állítani gróf Teleki Pál földrajztudós, természetbarát
miniszterelnöknek, másrészt elkalauzolni minden indulót a Börzsöny szebbnélszebb tájaira, hogy megismerhessék a hegység csodálatos értékeit.
A túra alatt hívható telefonszámok: 0670/3124560, 0620/9169967
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 borzsonyhegyseg@gmail.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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Drégely vasúti megállótól indulunk útnak: átkelünk a vasúton, és a híd után
balra kanyarodunk a fentről érkező piros kereszt jelzéssel. 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 a
piros jelzés egyenest megy tovább, jobbra fordulunk 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.
FIGYELEM!!! A nyereg évek óta kritikus pontja a Telekinek! Innen ugyanis a
kék■-en kell mennünk, ami a jó minőségű aszfaltúton visz. Az aszfaltról pár
kanyar után – ami a Wenckheim vadászkastélyhoz vezet – a kék■ felvág az
erdőbe, majd balra ívelve elér egy széles feltáró utat, ami felvisz a Kőember
alatti nyeregbe. Itt nem fordulunk jobbra a gerincen, hanem a szemben lévő
úton leereszkedünk a Csánki-kertbe, ahol vár minket a 2. ellenőrzőpont. A
ponttól a sárgával jobbra megyünk fel a gerincre, amelyre felérve nagyjából
szintben haladunk, majd a Bugyihót jobbról kerülve lefelé indulunk. (A gerincen
kettéágazik az út, a kerítés mellett a bal oldali úton kell maradni.) A Bugyihóról
leereszkedve szemből aztán megérkezik a piros jelzés, amellyel balra kell
fordulnunk, hogy lemehessünk Királyházára. (A patak áradása miatt célszerű
kicsit jobbra tartani, és egy rögtönzött „hídon” átkelni.) Az útra kiérve kicsit balra
kell menni, majd az első jobbról érkező úton felkanyarodni, hogy kb. 50 méter
múlva máris a 3. ellenőrzőponton teázhassunk. 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. Innen balra megyünk tovább a piroson a Csóványosig, majd az
ország egyik legszebb gerincén a következő ellenőrzőpontig, a Nagy-Hideghegyig, ahol önállóan beütjük a Duna-Ipoly Nemzeti Park vagy az Országos
Kék Túra pecsétjét igazolófüzetünkbe. A kék jelzésen indulunk le a Nagy-Inóc
oldalában, majd az Inóci-vágáson, hogy végre elérjük célunkat, a kisinóci
turistaház előtti teret. Jó utat!

