Térképvázlat a 20 és 30 km-es távokhoz

Gyalogos teljesítménytúra, igazolófüzet

20/30 km

1. ep., Honvédemlékmű

2. ep., Kálvária

3. ep., Cselőtepusztai kulcsosház

4. ep., Kosd, Pálma
Presszó

5. ep., Látó-hegy

6. ep., Hegyközségi
feszület

(Csak 30 km!)

(Csak 30 km!)

7. ep., Naszály
kapuja

Cél: Zenepavilon,
Vác

Név:……………………………………………………………………………...

Készült a http://www.turistautak.hu segítségével.
Térképalap: Google Maps, http://www.googlemaps.com

Rajtidő:

Célidő:

Sorszám:

Váci Lakóterületi SE Túraszakosztály

Kedves túrázó! Szeretettel köszöntünk abból az alkalomból, hogy neveztél a
Váci csata-emléktúrára! Az esemény az 1849. áprilisi ütközetnek állít emléket,
mely a dicsőséges tavaszi hadjárat egyik állomása volt.
A rendezvény teljesítménytúra, kötött útvonallal, melynek során ellenőrzőpontokon
kell igazolnod az áthaladást (pecséttel vagy felírandó kóddal), és megadott szintidőn
belül jelentkezned a célban. Az igazolólap első oldalán lévő rubrikákban a szürke mezőkben lévő ellenőrzőpontok csak a 30 km-es távra vonatkoznak, a többi mindkét
útvonal része.
Túraadatok, 30 km: Táv: 29,2 km, szintemelkedés: 700 m, szintidő: 9 óra. Útvonal:
Zenepavilon-Hétkápolna-Csányi László krt.-Honvéd u.-Kálvária-Kosdi út-Nógrádi u.Kosdi út-Cselőtepuszta-Kulcsosház-Kosd-Bányász-emlékmű-Pádi-mentom-kő-Vasaserdő-Látó-hegy-Agyagbánya-Hegyközségi feszület-Deákvár-Vác-Zenepavilon.
Túraadatok, 20 km: Táv: 19,8 km, szintemelkedés: 390 m, szintidő: 6 óra. Útvonal:
Zenepavilon-Hétkápolna-Csányi László krt.-Honvéd u.-Kálvária-Kosdi út-Nógrádi u.Kosdi út-Cselőtepuszta-Kulcsosház-Gombási pihenő-Hegyközségi feszület-DeákvárVác-Zenepavilon.
Rendezői telefonszámok: 06 (30) 329-2464, 06 (70) 291-6613, 06 (30) 328-6393. Ha a
túrát megszakítod, kérünk, a sorszámod közlésével tedd meg a következő ellenőrzőponton, vagy telefonon. Kiszállási lehetőség útközben: Cselőtepusztán ill. Kosdon,
ahonnan közvetlen busz jár Vácra. Szép túrát, jó időt kívánunk!

Útvonalleírás (20 és 30 km, közös szakasz)
A Zenepavilontól a kerékpárút mentén haladunk déli irányba, a Liget felé.
Átmegyünk a Gombás-patak hídján, majd irányt tartva elhaladunk a horgásztó
mellett, a murvás földúton. A tó túloldalán balra fordulunk, a part vonalát követve,
kis, vaskorlátos hídon áthaladva, majd a fák közt fentebb már látható Hétkápolna és
kegytemplom felé vesszük az irányt. Balról elhaladunk a szentkút mellett, majd a
stációkon túl, a 2-es főút közvetlen közelében elérjük a ’48-as Honvéd-emlékművet,
mely túránk 1.ellenőrzőpontja. Innen a főúttal párhuzamosan fordulunk balra a
belváros felé. A fák közül kiérve, irányt tartva átmegyünk a barokk kőszentes hídon.
A járdán haladjunk, ez a leg-biztonságosabb, majd a Trafalgar Söröző-Étterem előtt
átkelve a Budapesti főúton, onnan jobbra átkelve a Földváry téren, majd balra
sréhen a járdán térhetünk vissza a 2-es főúttal párhuzamos járdára, a Földváry téri
buszmegállónál. Innen a 2-es fő-úttal párhuzamosan, a járdán haladunk, a Csányi
László körúton. Elmegyünk a Vincellér Étterem, később a Művelődési Központ
jellegzetes épülete előtt, majd a Mackó Presszónál lévő zebránál tudunk átkelni a
főút túloldalára. Innen, a játszótér mentén addigi irányunkat tartva haladunk tovább
a főút mellett, majd az első lám-pás kereszteződésnél, a Honvéd utcánál jobbra
fordulunk. Folyamatosan haladunk ezen, majd a vasúti alagút után már a Kosdi
úton gyaloglunk, ugyanazon irányban. A Volánbusz-telep után nem sokkal jobbra
feltűnik a távolban a kórház, előtte a kis dombon a remetelak és a Kálvária, oda
felmegyünk a murvás úton sréhen, ez túránk 2. ellenőrzőpontja. A kálváriadomb
túloldalán leereszkedünk, majd balra fordulunk. Visszaérünk a forgalmas Kosdi
útra, amelyen óvatosan átkelünk a túlol-dalra, majd balra fordulva az első
keresztutcába (Váczy Pál utca) térünk. A második sarkon a Nógrádi utcában jobbra
fordulunk, majd elmegyünk annak végéig, ott jobbra fordulunk, s kiérünk vissza a
Kosdi útra. A gyalogosok számára szűk hely miatt tesszük meg e kis kitérőt
mellékutcákban, így biztonságosabb. A Kosdi úton balra fordulva haladunk
folyamatosan, majd elérjük az M2-es út felüljáróját, azon is átkelünk. Innen már
szép panoráma bontakozik ki a Naszály déli oldalára. A felül-járó után az első adódó
alkalommal élesen balra fordulunk, földútra. Ezen haladunk 900 métert, majd
jobbra fordulunk a keresztbe induló földútra. Ez becsatlakozik 550 m múlva,
bekerített területnél a piros kereszt (P+) jelzésbe, ezen jobbra fordulunk. 530 m
múlva T-elágazásba érünk, itt balra fordulunk, a piros négyzet (P4) jelzésre váltva. A
P4 jelzésen bő 1 km múlva elérjük a Cselőtepusztai kulcsosházat, mely a 3.
ellenőrzőpont. A ház túloldalán fenyvesben kapaszkodunk, majd irányt tartva a
földúton, elérünk egy, táblával is jelzett T-elágazásba, ahol a két táv szétválik!

Útvonalleírás a Hegyközségi feszületig, 20 km
Balra fordulunk a zöld körséta (ZC) jelzésre váltva, s ezen teszünk meg 2,1 km-t. A
ZC jobbra fordul az ösvényen, de mi innentől, irányt tartva, a sárga körtúra (SC)
jelzésen haladunk tovább, 1,5 km-t. Elérjük a sárga sáv (S-) jelzést (itt már becsatlakozik a 30-as táv útvonala), s azon haladva rövidesen a Hegyközségi feszületet,
mely a 20 km-es táv 4. ellenőrzőpontja.

Útvonalleírás a Hegyközségi feszületig, 30 km
A T-elágazásban jobbra fordulunk, maradva a P4 jelzésen, egyúttal csatlakozik hozzánk a zöld körséta (ZC) is. Beérünk Kosdra, az Erzsébet, az Apafi utcán elérjük a
temetőt, utána kiérünk a Dózsa György útra, balra fordulunk, majd 700 m múlva
elérjük a bal oldalt található Pálma Presszót, mely a 30-as táv 4. ellenőrzőpontja.
A P4, ZC közös útvonalán további 400 m múlva, a Bányai úton balra fordulunk,
immár csak a zöld körséta jelzésen. 2,1 km múlva (közben sorompó és a bányászemlékmű mellett elhaladva) elágazásba érünk, ahol balra fordulunk, a sárga kereszt
(S+) jelzésre váltva. A Pádimentom-kő (egykori bánya) érintésével bő 1,5 km-t teszünk meg, majd elérünk a Vasas-erdőnél lévő táblázott elágazásba. Innen a zöld
körséta (ZC) jelzés jobb oldali ágát választjuk, felfelé. 1 km múlva a ZC jobbra meredeken vág fel, innentől addigi irányunkat tartva a sárga kereszt (S+) jelzésen haladunk tovább. 600 m múlva elérjük a vaditató tavat, itt balra fordulunk, a sárga
körtúra (SC) jelzésre váltva, majd a tábla szerint továbbmegyünk a kék háromszög
(K3) jelzésen a Látó-hegyre, ez az 5. ellenőrzőpont. Visszatérünk a K3 útvonalán
tett kitérő szerint a SC jelzésre, majd balra fordulunk. 1,3 km-t ereszkedünk, olykor
meredeken, kiérünk a fák közül (jobbra mögöttünk feltűnik a bánya, a területre belépni tilos!), majd az útelágazásban balra fordulunk. 710 m múlva a SC jelzés betorkollik a sárga sávba (S-), itt balról csatlakozik a 20 km-es táv mezőnye. A S- jelzésre
váltunk, majd rövidesen elérjük a Hegyközségi feszületet, ez a 6. ellenőrzőpont.

Útvonalleírás a célig, közös szakasz
A sárga sávon továbbhaladva 2,6 km-t elérjük az M2-es út felüljárója előtt, a nagy
turistatérkép mellett a szabadon álló, egykori faajtót, a „Naszály kapuját”. Ez a cél
előtti utolsó ellenőrzőpont. Balra fordulunk, és immár belterületen, járdán
teszünk meg a sárga sávon 3 km-t, a buszpályaudvarig. Itt balra fordulunk, még a
pályaudvar e-lőtti utcán, majd utána az első sarkon elérjük a Széchenyi utcát. Ezen
jobbra fordu-lunk, majd 400 m múlva –közben átkelve a 2-es főúton- elérjük a
Március 15. teret, ami Vác főtere. Sréhen balra átvágunk a téren, a túloldalt a
templomnál balra fordulunk, a Köztársaság utcába. 320 m múlva –közben a a strand
- elérjük a Konstantin teret a Bazilikával, a Püspöki palotával, itt jobbra fordulunk, s
leereszkedünk a Duna-partra, a rajtból már ismert Zenepavilonhoz. Gratulálunk!
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