
 

 

Cserháti GPS-túra 

Tájékozódási teljesítménytúra igazolólapja 

Név:________________________________________________________ 
 
Rajtidő:   __________  Célidő:  __________    Sorszám: _________ 
 
 

 
 

Cserhát Baráti Társaság                     http://www.csbt.hu 

Szendehely 

A Cserhát Baráti Társaság folyamatosan teljesíthető, tematikus túramozgalmai: 

Cserhát 500-as csúcsai (500 m feletti csúcsok felkeresése), Cserháti várak, 
kastélyok, kúriák (várromok, műemlékek), Cserháti források (források, kutak). 

 
Rockenbauer Pál kopjafája 

 
1987. november 26-án Katalinpusztán, a kopja-
fa környékén hunyt el a magyar természet-
filmezés kiemelkedő alakja. Nevéhez fűződik a 
mindannyiunk által ismert, „Másfél millió lépés 
Magyarországon” c. sorozat, mely az Országos 
Kéktúrát járja végig. Korábban az OKT is érintet-
te a helyszínt, ma a Pest megyei piros halad er-
re. Rockenbauer Pál halálakor a Dél-Dunántúli 
Kéktúra útvonalán haladó „…és még egymillió 
lépés” c. folytatás már javarészt készen állt, a 
film megjelenését, miként a Nagy Kék Kör befe-
jezését –Kerekek és lépések c. sorozat –már 
nem érte meg. Sírhelye a Mecsekben, a zen-
gővárkonyi szelídgesztenyésben található.                    
A katalinpusztai kopjafa mellé 2007-ben az éle-
tét bemutató, fényképes emléktábla is került.             
A helyszínt a mai teljesítménytúránk is érinti. 
 
 

 
Gyadai tanösvény: a Naszály 

északi lábánál, a Lósi-patak mentén 
fekvő erdők és rétek természeti és kul-
túrtörténeti értékeit és érdekességeit 
mutatja be. Az 5 km hosszú, körtúra-
ként végigjárható tanösvény bejárása 
nyugodt, kényelmes tempóban 2,5-3 
órát vesz igénybe, így a környék ter-
mészeti és kulturális nevezetességeinek 
bejárása során érdemes beilleszteni 
napnyitó vagy épp napzáró program-
ként is a Gyadai tanösvény megláto-
gatását. A télen-nyáron, minden év-
szakban bejárható tanösvénynek kü-
lön-külön névre hallgató (csertől a fa-
szénig) 13 állomása van, ahol megis-

merkedhetünk a környék erdeivel, rétjeivel, azok természeti adottságaival, védendő értékei-
vel és az ezeket szem előtt tartó erdő- és gyepgazdálkodással. A nagy állomások közötti 
kisebb méretű táblák további érdekességeket mutatnak be. A gyermekek részére külön 
munkafüzet készült, amiben a látnivalókhoz kapcsolódó játékos és gondolkodtató feladato-
kat oldhatnak meg. 2008-ban függőhíd is épült, 2009-ben az útvonalat az év tanösvényének 
választották. 2011-től további két tanösvény is létesült, köztük egy madártani, saját turistajel-
zéssel, ezen kívül elkészült egy valódi kirándulóközpont, erdei iskolával, szálláshellyel, szabad-
téri játszótérrel.                
          http://www.ipolyerdo.hu  



RAJT 

 

 

 

 

 

 

EMLÉKHELY 

1. ELLENŐRZŐPONT 

 

 

 

 

ITALBOLT 

2. ELLENŐRZŐPONT 

 

 

 

 

 

FORRÁS 

3. ELLENŐRZŐPONT 

 

 

 

 

 

TURISTAÚT-ELÁGAZÁS 

4. ELLENŐRZŐPONT 

 

 

 

 

PIHENŐ 

5. ELLENŐRZŐPONT 

 

 

 

 

 

ERÓZIÓS ÁROK 

6. ELLENŐRZŐPONT 

 

 

 

 

 

CÉL 

Szélesség (lat): N 47° 51,009' 

Hosszúság (lon): E 19° 6,336' 

Szélesség (lat): N 47° 50,750' 

Hosszúság (lon): E 19° 6,258' 

Szélesség (lat): N 47° 50,622' 

Hosszúság (lon): E 19° 5,914' 

Szélesség (lat): N 47° 50,576' 

Hosszúság (lon): E 19° 7,833' 

Szélesség (lat): N 47° 49,994' 

Hosszúság (lon): E 19° 10,595' 

Szélesség (lat): N 47° 51,043' 

Hosszúság (lon): E 19° 7,946' 

Szélesség (lat): N 47° 50,711' 

Hosszúság (lon): E 19° 7,636' 

Szélesség (lat): N 47° 51,009' 

Hosszúság (lon): E 19° 6,336' 

Kedves túrázó! 
 

Szeretettel köszöntünk a Cserhát Baráti Társaság által rendezett Cserháti GPS-túrán! 
A rendezvény tájékozódási teljesítménytúra. A következő oldalon megadott koor-
dinátákon találod az ellenőrzőpontokat, felkeresésük sorrendjében. A mellettük 
található felület az igazolás helye, pecsét vagy kihelyezett kód felírásával. A bé-
lyegzők lehetnek szintén kihelyezett pecsétek, vagy pontőr bélyegez, vagy egy 
helyszínen, a 2. ellenőrzőponton az Országos Kéktúra bélyegzőjét kell kérned a pul-
ton, ezen kívül itt frissítőt is kapsz a rajtban kapott étkezési jegy átadása ellenében. 
 
A táv ez alapján 16,5 km, szintemelkedés: 520 m, amennyiben a jelzett turistautakat 
ill. a turistautak.hu által már felmért erdészeti utakat használod. 
 
Útközben kétszer találkozol frissítőponttal, a 2. és 3. ellenőrzőponton, a célban is lesz 
szolgáltatás. 
 
Szintidő: 5 óra, ha ezen belül teljesíted a túrát, a díjazás oklevél és kitúző. 
 
A nap folyamán elérhető rendezői telefonszám: 06 (30) 329-2464, 06 (70) 291-6613. 
 
 
 
A Cserháti GPS-túra történetéről 
 

A műholdas navigációt évről évre többen használják túrázáshoz, a Geocaching 
játék magyarországi népszerűségét pedig a közel 18 ezer, a www.geocaching.hu 
oldalon regisztrált felhasználó jellemzi. 
 
2008-ban indítottuk el a túrasorozatot, melynek alapötletét bevallottan a 
geoversenyek adták, s ezt kombináltuk a teljesítménytúra elveivel, azaz csak koor-
dinátákat adtunk meg ellenőrzőpontként, onnantól a túrázóra bíztuk, hány km-ből, 
milyen útvonalon kereste fel azokat, szintidőhöz kötötten.  
Első évben már a rajthelyszínhez is kellett némi terepmunka, mivel a Fel a Dobogó-
tetőre! csillagtúrához kötődően az 517 m magas Dobogó-tető csúcsáról indítottuk 
a mezőnyt, s mutattuk be Hollókőt, a Dobos-kutat, Pusztavárhegyet. 
2009-ben majd 2011-ben Alsópetényben, 2010-ben pedig Nézsán volt a rajt és a 
cél, 19-20 km körüli körtúrára felfűzve a Nyugati-Cserhátban található hegycsúcs-
ok, kilátópontok, várromok, települések érintésével, úgymint Kő-hegy, Romhány, 
Cser-tó, Vas-hegy, Csővár, a várrom. 
 
2012-ben Szendehely-Katalinpuszta, szűkebben a Gyadai-rét és környéke, azaz a 
Naszály északi oldala és lába a felfedezésre váró környék, mely a Cserhát délnyu-
gati csücske, különleges flórával és faunával. Bővebb információ a Gyadai-
tanösvény kihelyezett tábláin olvasható a túra során. 


