
 

 

Fel a Naszályra! - Gyadai túra 

Gyalogtúra igazolólapja, 35, 22, 8 km 

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

 
 

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

 
1. Rockenbauer-kopjafa 
7:00-12:10 

2. Bik-kút 7:30-13:30 

3. Naszály-csúcs 8:15-13:00 (CSAK 35 ÉS 22 KM!) 

4. Kosdi pihenő 8:45-
14:00 (22 és 35 km!) 

5. Keszeg, Búfelejtő 10:00-15:00 
 
 
 
 

 
CSAK 35 KM! 

6. Ősagárd, főút 10:00-11:00-
16:30 
 
 
 
 

CSAK 35 KM! 

Óriások pihenője, 7:40-
18:45 

Cél, 7:00-20:00 Feltételes ellenőrzőpont igazolá-
sa 

Szendehely 

Gyadai tanösvény: a Naszály északi lábánál, a Lósi-patak mentén fekvő erdők és 
rétek természeti és kultúrtörténeti értékeit és érdekességeit mutatja be. Az 5 km hosszú, kör-
túraként végigjárható tanösvény bejárása nyugodt, kényelmes tempóban 2,5-3 órát vesz 
igénybe, így a környék természeti és kulturális nevezetességeinek bejárása során érdemes 
beilleszteni napnyitó vagy épp napzáró programként is a Gyadai tanösvény meglátogatá-
sát. A télen-nyáron, minden évszakban bejárható tanösvénynek külön-külön névre hallgató 
(csertől a faszénig) 13 állomása van, ahol megismerkedhetünk a környék erdeivel, rétjeivel, 
azok természeti adottságaival, védendő értékeivel és az ezeket szem előtt tartó erdő- és 
gyepgazdálkodással. A nagy állomások közötti kisebb méretű táblák további érdekessége-
ket mutatnak be. A gyermekek részére külön munkafüzet készült, amiben a látnivalókhoz 
kapcsolódó játékos és gondolkodtató feladatokat oldhatnak meg. 2008-ban függőhíd is 
épült, 2009-ben az útvonalat az év tanösvényének választották. 2011-től további két tanös-
vény is létesült, köztük egy madártani, saját turistajelzéssel.               http://www.ipolyerdo.hu  

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). 



Kedves túrázó! 
Szeretettel köszöntünk a Cserhát Baráti Társaság által rendezett gyalogos teljesít-  
ménytúrán! Ez az igazolólap vezet végig a Fel a Naszályra! 35 és 22 km-es, ill. a 
Gyadai túra 8 km-es útvonalán.  Az útvonal bejárása során ellenőrzőpontokon 
tudod igazolni az áthaladást, ahol vagy pontőrök pecsételnek, vagy kihelyezett 
matricák, felírandó kódok találhatók.  Az útvonal végigjárását, a túra teljesítését 
akkor tekintjük elfogadottnak, ha valamennyi igazolást sikerült beszerezni. Feltéte-
les ellenőrzőpont is működhet a túra során! Az útvonalak végigjárása szintidőhöz 
kötött, mely időtartam alatt kell a rajtidőhöz számítva célba érni. Napközben hív-
ható rendezői telefonszám: 06 (30) 329-2464, 06 (70) 291-6613, 06 (30) 328-6393. 

Szép napot, jó időt kívánunk! 
 
Fel a Naszályra! 35, táv: 37,5 km, szintemelkedés: 1250 m, szintidő: 10 óra. 
Fel a Naszályra! 22: táv: 22,9 km, szintemelkedés: 950 m, szintidő: 7 óra 
Gyadai körtúra, táv: 7,9 km, szintemelkedés: 370 m, szintidő: 3 óra. 
 
Útvonalleírás a rajttól a Bik-kútig, MINDEGYIK TÁVHOZ: a kirándulóközponttól a 
tanösvény bejárata felé indulunk el, s a piros sáv jelzés jobb oldali ágán (nem a 
lépcsősoron!) kezdünk emelkedni, s e jelzésen érjük el 600 m múlva az 1. ellenőr-
zőpontot, Rockenbauer Pál kopjafáját. 400 m ereszkedés után Katalinpuszta szé-
lére érünk, itt rögtönk balra fordulunk, az Országos Kéktúra kék sáv jelzésén. 2,6 
km-t haladunk a kék sávon, s elérjük a Bik-kutat, mely a 2. ellenőrzőpont. 
 
BIK-KÚTTÓL ÓRIÁSOK PIHENŐJÉHEZ, CSAK GYADAI TÚRA (8 km): eddigi menetirá-
nyunkhoz képest balra fordulunk a kék kereszt jelzésen, 500 m-t haladunk, kiérünk 
a Gyadai-rétre, az elágazásban pedig balra a piros sáv és és zöld T (tanösvény) 
jelzések közös szakaszán, libikókahídon érünk az Óriások pihenőjéhez (3. ep.) 
 
BIK-KÚTTÓL KOSDIG, 35 ÉS 22 KM: A forrástól a kék sáv jelzésen haladunk tovább, 
egyre meredekebben a Naszály északi oldalán, 4,3 km alatt csaknem 400 m szint-
emelkedést leküzdve elérjük a Naszály csúcsát, ez a 3. ellenőrzőpont. A geodézi-
ai toronytól néhány métert visszamegyünk, s balra lefelé a zöld háromszög jelzé-
sen megyünk 900 m-t a Vasas-erdőnél lévő csomóponthoz. Itt balra fordulunk, a 
sárga kereszt jelzésen megyünk (útközben az egykori kőfejtő, a Pádimentom-kő 
látható) 1,5 km-t, majd elágazásba érünk: véget és a sárga kereszt, balra fordul a 
kék sáv, mi pedig jobbra, a zöld körséta jelzésen indulunk el Kosd felé. 760 m múl-
va elérjük a Bányász-emlékművet, további 500 m múlva kiérünk az erdőből, so-
rompót követően, majd újabb 200 m múlva találjuk az út bal oldalán az esőbeál-
lót, amely a 4. ellenőrzőpont. A zöld körséta jelzésen haladunk tovább a házak 
közé, a Bányai útra, majd annak végén Kosd, erdészház buszmegállónál balra 
fordulunk, a piros négyzet és sárga M jelzésen, s pillanatok múlva az emlékműnél 
érjük el a piros négyzet és piros sáv jelzések, egyben a 35 és 22 km-es táv útvo-
nalának elágazását. 35 km: jobbra fordul a piros négyzet jelzésen, Keszeg felé, 
míg a 22 km-es táv irányt tartva, a piros sávon megy Katalinpuszta felé. 
 
KOSDTÓL A TÖRÖK-RÉTIG, 22 KM: az emlékműtől a  piros sáv (itt más jelzés nincs) 
jelzésen haladva 2,8 km múlva érünk a „Pest megyei piros” és az Országos Kéktú-
ra kereszteződésébe, ez a Török-rét, mely mára benőtt erdős területté vált. 

KOSDTÓL A TÖRÖK-RÉTIG, 35 KM: A piros négyzet, a piros sáv és a sárga Mária út 
jelzésekkel együtt fordulunk az emlékműnél jobbra, Keszeg felé. A faluból kiérve a 
piros sáv derékszögben elfordul jobbra, Rád irányába, mi itt nagy ívben balra tar-
tunk, a piros négyzet és a sárga Mária út közös szakaszán. 4,7 km múlva érjünk Ke-
szegre, a Kossuth utcában balra fordulunk, s megyünk végig a T-elágazásig, ahol 
jobbra fordulunk, és 160 méter múlva elérjük a Búfelejtő italboltot, mely az 5. ellen-
őrzőpont. Tovább haladunk a piros négyzet/sárga M közös szakaszán 400 m-t, majd 
a templomnál lévő buszmegállónál a P4 véget ér, s innentől indul a kék kereszt és a 
sárga sáv jelzés, ezen folytatjuk utunkat, a főúton, majd a Keszeg vége táblánál 
jobbra elválik a sárga sáv és a sárga Mária út is, mi itt balra fordulunk, a kék kereszt 
jelzés szerint. Ezen haladunk 3,6 km-t, majd a K+ beletorkollik az Országos Kéktúrá-
ba, itt balra fordulunk a kék sávon, Ősagárd felé. A jelzés az evangélikus templom-
mal szemben ér Ősagárd főutcájába, a Rákóczi útra, amely a 6. ellenőrzőpont. A 
főutcán halad a kéktúra, majd a kocsma után rövidesen balra fordul a Szabadság 
utcába, azon ér ki a faluból. 3,8 km-t teszünk meg a kék sávon, majd elérünk a Tö-
rök rétre, a Pest megyei piros és a kéktúra elágazásába. 
 
TÖRÖK-RÉTTŐL AZ ÓRIÁSOK PIHENŐJÉHEZ, 35 ÉS 22 KM: a piros sávon folytatódik az 
út Katalinpuszta felé (azaz a 22 km-es táv kb. irányt tartva halad tovább, míg a 35 
km-es élesen jobbra fordul). 4,5 km-t teszünk meg a Gyadai-réten lévő elágazásig a 
piros sávon, majd innen egy oda-vissza kitérős szakaszt teszünk meg: jobbra fordu-
lunk a Lósi-patak fűzfás medre felé, átkelünk a libikókahídon, s kiérünk a dózerút túl-
oldalán lévő Óriások pihenőjéhez (7. ep a 35, 5. ep. a 22 km-esek számára) 
 
ÓRIÁSOK PIHENŐJÉTŐL A CÉLIG, MINDEN TÁV: visszafordulunk a libikókahíd felé, el-
érünk abba az elágazásba a fák túloldalán, ahonnan bejöttünk a hídhoz, majd in-
nen jobbra sréhen felfelé indulunk el, át a réten, az erdő felé, a kék kereszt és a 
zöld tanösvény jelzések közös szakaszán. Az erdőt elérve szétválik a két jelzés: itt 
sréhen jobbra fordulva, immár csak a tanösvény zöld T jelzését követjük a célig. 

Helyszín Jelzés addig Össztáv, km Össz-szint, m Érintett táv 

Rockenbauer kopjafa P- 0,6 52 35, 22, 8 

Katalinpuszta széle P- 1,0 52 35, 22, 8 

Bik-kút K- 3,6 243 35, 22, 8 

Naszály-csúcs K- 7,9 620 35, 22 

Vasas-erdő Z3 8,8 624 35, 22 

Kosd előtti elágazás S+ 10,3 633 35, 22 

Kosdi pihenő SC 11,3 633 35, 22 

Kosd, Erdészház bm. SC 12,5 633 35, 22 

Emlékmű, P– és P4 elágazás P- 12,6 633 35, 22 

Keszeg, Búfelejtő italbolt P4 18,6 844 35 

Keszeg, templom P4 19,0 850 35 

K– és K+ elágazás K+ 23,0 960 35 

Ősagárd, főút (Rákóczi út) K- 24,7 960 35 

Török-rét P- 35: 29,6, 22: 15,0 1100 35,22 

Óriások pihenője P- (35, 22) 
K+ P- (8) 

35: 34,1, 22: 19,5, 
8: 4,6 

35: 1110,                 
22: 810, 8: 249 

35, 22, 8 


