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Szendehely 

Köszöntünk a Transzcserháti műút 120 kerékpáros teljesítménytúrán! 
Az útvonalon ellenőrzőpontokon kell igazolnod az áthaladást, ahol vagy pont-
őrök bélyegeznek, vagy egyes vendéglátóhelyeken a pulton kell a pecsétet 
kérned. Táv: 121,7 km, szintemelkedés: 1600 m. Szintidő: 10 óra. A szintidőn 
belül célba érők díjazása oklevél és kitűző. Az útvonalon több helyen frissítő-
pont is található (édesség, folyadék, sós frissítés). A túra során elérhető rende-
zői telefonszámok: 06 (30) 329-2464, 06 (70) 291-6613, 06 (30) 328-6393. 

Szép napot, jó időt kívánunk! 

ÚTVONAL: a rajttól ki a 2-es főútra—balra, át Katalinpusztán—Katalinpuszta túlsó 
végén jobbra, Verőce felé—vasútvonalat elérve (magyarkúti elágazásban) át a 
síneken, 12-es főút felé—Rákóczi út—kiérünk a 12-es főútra, balra Vác felé—a ke-
rékpárúton végig, Vácra, majd át Vácon a Duna-menti sétányon—beérünk a Li-
getbe—balra a tónál letérünk a 48-as Honvéd emlékmű felé—Honvéd emlékmű, 
1. ellenőrzőpont—visszafordulunk a stációk mentén haladva—át a Kőszentes-
hídon—2-es főút (Csányi László körút) - Művelődési háznál jobbra, Rád felé—
kerékpárúton, a Rádi úton—M2-es út felüljárója—Rád—Rád, Presszó, 2. ellenőrző-
pont—Penc—Keszeg/Csővár elágazásban Keszeg felé, balra—Keszeg, T-
elágazásban Ősagárd/Nőtincs felé balra—Ősagárd, főút, 3. ellenőrzőpont—
Ősagárd utáni elágazásban Felsőpetény felé, jobbra (balra csak az 55 km-es táv 
halad!) -  Felsőpetény—Felsőpetény utáni elágazásban, a bányánál jobbra, 
Alsópetény felé—Alsópetény—Nézsa—Nézsán, a kastélynál az elágazásban kb. 
100 méteres kitérő jobbra, Nógrádsáp felé az Arizona sörözőig (bal oldalon), 4. 
ellenőrzőpont, majd vissza az elágazásba, s tovább Legéndre—Legénd, Vadász 
Presszó a buszmegállóban, jobbra, 5. ellenőrzőpont—tovább a főúton—
Nógrádsáp—elágazásban Galgaguta felé—Galgaguta—Nógrádkövesd—
elágazásban Becske/Magyarnándor felé—Becske, Vadász Presszó, 6. ellenőrző-
pont, a főúton, a berceli elágazásban, bal oldalon, a pulton kérjük a kéktúra-
pecsétet! - tovább Magyarnándor felé—Magyarnándor, elágazásban balra 
(Balassagyarmat, Mohora felé) - következő elágazásban balra, Kétbodony felé—
Debercsény—Szente—Kétbodony—Kétbodony vége tábla után jobbra a Rákó-
czi-lovasszobor a 7. ellenőrzőpont—Romhány—a templomnál lévő elágazásban 
balra, Rétság, Bánk felé— Bánk szélét elérve balra, Galgaguta, Felsőpetény felé—
Felsőpetény—ősagárdi elágazásban irányt tartva tovább Nőtincs és a 2-es főút 
felé—Nőtincs—2-es főút—balra, Szendehely és Vác felé—Szendehely—
Katalinpuszta széle—balra a kirándulóközpontig—cél. GRATULÁLUNK! 
 

ELLENŐRZŐPONTOK IGAZOLÁSA 

1. ep., Vác, Honvéd-
emlékmű, 7:30-11:10 

2. ep., Rád, Presszó,  
8:00-12:00 

3. ep., Ősagárd, főút, 
9:00-14:00 

4. ep., Nézsa, Arizona 
Söröző, 9:40-15:00 

5. ep., Legénd, Va-
dász, 9:50-15:20 

6. ep., Becske, Vadász 
10:50-16:30 

7. ep., Rákóczi-szobor, 
11:30-17:30 

Cél, kirándulóközpont 
12:00-19:30 



Térképvázlat a 
120 km-es                          
kerékpártúrához 
 
1 ellenőrzőpont: Vác, 
Honvéd-emlékmű 
18,3 km/140 m szint 
 
2 ep.: Rád, Presszó (bal 
oldalt a főút mentén) 
27,9 km/230 m szint 
 
3 ep: Ősagárd, főút (a 
templomnál) 
40,0 km/470 m szint 
 
4 ep.: Nézsa, Arizona 
Söröző, a kastélytól 
jobbra 100 m 
56,2 km/700 m szint 
 
5. ep: Legénd, Vadász 
Presszó (főút mentén 
jobbra) 61 km/780 m 
 
6. ep. Becske, Vadász 
Presszó 78 km/980 m 
 
7. ep. Kétbodony és 
Romhány között:                   
Rákóczi lovasszobra 
97,5 km/1240 m szint 
 
Készült Google Maps 

alapra, a turistautak.hu 

felmérései alapján. 
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Szintábra, vízszintes: táv, km; függőleges: magasság, m 


