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A Váci Lakóterületi SE Túraszakosztálya 2012. 07. 15-én, vasárnap nappali gyalogos és kerékpáros teljesítménytúrát rendez a Börzsöny terü-
letén, Foltán János egykori erdőkerülő ill. Schelcz Albert, 2008-ban elhunyt túratársunk emléke előtt tisztelegve. 
 
Az egyes résztávok, útvonaluk, adataik, gyalogtúrák: 

 
Schelcz Albert-emléktúra, táv: 61 km, szintemelkedés: 2270 m. Útvonal: Nógrád, vár alatti pihenőhely—Béla-rét-Foltán-kereszt– Jelesfa—
Dobó-bérc– Királyháza—Király-kút—Szén-oldal—Királyháza—Pogányvár—Csóványos—Foltán-kereszt—Hárs-gerinc—Suta-berki nyila-
dék—Királyrét—Kisinóci-rét—Kóspallag—Tar Péter-hegy—Szokolya—Róka-hegy—Nógrádi vár. 
Az útvonal végig jelzett turistaúton halad, ill. a Király-kúttól 300 méteren át vezet a kék négyzet jelzésig jelzetlen úton, azonban ez széles er-
dészeti dózerút, a Wenckheim-út, majd a kék négyzet jelzésen megy tovább. 
A követendő turistajelzések az úton: Nógrád-Foltán-kereszt: Országos Kéktúra, Foltán-kereszt-Királyháza: kék négyzet, Király-kútig tovább 
aszfalt, Király-kúttól dózerút, majd kék négyzet és piros sáv vissza Királyházára—piros sáv—piros háromszög Pogányvárra—Csóványos—
Országos kéktúrán Foltán-keresztig—kék négyzeten Királyrétre– zöld sávon Kisinóci-rétre—Országos kéktúrán, majd a Kisinóci úton 
Kóspallagra—kék kereszt jelzés Szokolya MÁV-állomásig—piros kereszt Nógrádig.  
 
Foltán János-emléktúra, táv: 38 km, szintemelkedés: 1340 m. Útvonal: Nógrád, vár alatti pihenőhely—Béla-rét-Foltán-kereszt—Hárs-
gerinc—Suta-berki nyiladék—Királyrét—Kisinóci-rét—Kóspallag—Tar Péter-hegy—Szokolya—Róka-hegy—Nógrádi vár. 
Az útvonal végig jelzett turistaúton halad, ill. a Király-kúttól 300 méteren át vezet a kék négyzet jelzésig jelzetlen úton, azonban ez széles er-
dészeti dózerút, a Wenckheim-út, majd a kék négyzet jelzésen megy tovább. 
A követendő turistajelzések az úton: Nógrád-Foltán-kereszt: Országos Kéktúra, Foltán-kereszt —kék négyzeten Királyrétre– zöld sávon 
Kisinóci-rétre—Országos kéktúrán, majd a Kisinóci úton Kóspallagra—kék kereszt jelzés Szokolya MÁV-állomásig—piros kereszt Nógrádig.  
 
Erdőkerülő 15, táv: 14,4 km, szintemelkedés: 660 m. Útvonal: Királyrét—Várhegy—Szén-patak-völgye—Foltán-kereszt—Hárs-gerinc—
Suta-berki nyiladék—Királyrét. 
A követendő turistajelzések az úton: Királyrét-Várhegy: piros sáv majd piros háromszög—a nyeregbe vissza a piros háromszögön—Szén-
patak völgyében zöld kereszt jelzés—Országos Kéktúrán Foltán-keresztig—kék négyzeten vissza Királyrétre. 
 
Kerékpártúrák: 

 

Erdőkerülő 70: Táv: 72,6 km, szintemelkedés: 1100 m. Útvonal: Nógrád vára—Diósjenő—Závoz—Király-kút—Királyháza—Kemence—
Bernecebaráti—Tésa—Nyúzóvölgy—Perőcsény—Kemence—Királyháza—Király-kút—Závoz—Diósjenő—Nógrád. 
Az útvonal végig aszfalton halad, Diósjenő és Kemence közt erdészeti magánúton, azon kívül közúton. 
 
Erdőkerülő 30 Táv: 29,4 km, szintemelkedés: 470 m. Útvonal: Királyrét—Deszkametsző-völgy—Kóspallag—Kismaros—Szokolya—
Királyrét. Az útvonal végig aszfalton, közúton halad. 
 
Technikai információk: 

 
Nógrád vára alatt a pihenőhelyen, Királyréten az Ákos büfénél lesz a rajt és cél helyszíne. Nógrád várában a rajtban és célban édesség, pogá-
csa, folyadék a szolgáltatás, Királyréten az Ákos büfében meleg étel (virsli vagy hamburger igény szerint). 
A tervezett terepi ellenőrzőpontok, ahol a részvevőknek igazolniuk kell az áthaladást, ill. jellegük: 
• Foltán-kereszt, ellenőrzőpont (1 vagy 2 személy pecsétel a túrázók igazolófüzetébe), ezen kívül édesség (keksz vagy csokoládé) a szol-

gáltatás 
• Király-kút, frissítőpont a forrás mellett, pogácsa, keksz, gyümölcs szolgáltatás, szörp a forrásvíz mellé. A területre az Ipoly-Erdő Zrt. 

Diósjenői és Kemencei Erdészetétől is rendszámra, dátumra pontosítva kérünk behajtási engedélyt 
• Dobó-bérc, ellenőrzőpont (1 vagy 2 személy pecsétel a túrázók igazolófüzetébe vagy bélyegzőt ill. kódot helyezünk ki) 
• Pogányvár, ellenőrzőpont (1 vagy 2 személy pecsétel a túrázók igazolófüzetébe vagy bélyegzőt ill. kódot helyezünk ki) 
• Róka-hegy, ellenőrzőpont (1 vagy 2 személy pecsétel a túrázók igazolófüzetébe vagy bélyegzőt ill. kódot helyezünk ki) 
 
Ezen kívül Kóspallagon, Szokolyán, Bernecebarátiban, Perőcsényben vendéglátóhelyeken lesznek az ellenőrzőpontok. 
 
A részvevőknek a rajtban adott igazolófüzetben a túraleíráson túl térképvázlatot adunk, s tájékoztatjuk arról, hogy a kijelölt turistautakról le-
térni tilos, továbbá az útvonal a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén halad. A kerékpáros nevezők figyelmét felhívjuk a KRESZ előírásainak 
betartására. Valamennyi túrázót kérünk majd a leírásban a szemetelés mellőzésére. A terepi frissítőpontokról a keletkezett göngyöleget elszál-
lítjuk, Király-kúttól gépkocsival, a Foltán-kereszttől gyalog (itt kisebb mennyiség lesz, lédig édességet tervezünk vödörben + egy karton cso-
koládét), ami ember erővel is oda- ill. elszállítható. 
 
A túrán kb. 150-160 nevező részvételére számítunk, valamennyi útvonalat ideértve, kb. 100-110 gyalogos, 30-50 kerékpáros megoszlásban. 
 
A rendezvényről tájékoztatjuk a Duna-Ipoly Nemzeti Park a tájegységben dolgozó természetvédelmi őreit ill. az Ipoly-Erdő Zrt. érintett erdé-
szeteit is, továbbá egyeztetünk Nógrád Községi Önkormányzat polgármesteri hivatalával, mivel közterületen lesz a rajt-cél.                                            
A túra 6:30 órakor kezdődik Nógrádon, 22 órakor fejeződik be. Királyréten 9 és 18 óra között halad át a mezőny. 



 Az útvonalat a túranap reggelén kihelyezett szalagozással megerősítjük; ahol esetleg szükséges, ha nem pontosan követhetők a jelzések egyes 
szakaszokon, de alapvetően jól jelzett turistautak mentén haladnak az útvonalak. A szalagokat, vagy kihelyezett ellenőrző kódokat, pecséteket a 
túra napján eltávolítjuk, maradandó jelzést nem hagyunk. 
 
Teljesítménytúránk a Váci Lakóterületi Szabadidősport-egyesület által szervezett nonprofit gyalogos és kerékpáros természetjáró rendezvény.      
A 2011. évben folytatott tevékenységéből a Lakóterületi SE-nek társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, ezért illetékmentességben 
részesül. A 2004. évi CXL. tv. 128. § (2) bek. a) pontja szerint kérelmünk teljesítése esetén lemondunk a fellebbezés jogáról. 
Kérjük a megadott információk alapján a Felügyelőség hozzájárulását a túra megrendezéséhez. 
 
Vác, 2012. április 18. 
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Térképvázlat a túrákról. 

Lila szín: a gyalogtúra-útvonalak 


