
 
TÉRKÉPVÁZLAT, RAJT-KIRÁLY-KÚT-CÉL 

 
TÉRKÉPVÁZLAT, KIRÁLY-KÚT-KEMENCE-BERNECEBARÁTI-TÉSA -

PERŐCSÉNY-KEMENCE-KIRÁLY-KÚT 

Erdőkerülő 70 

Kerékpáros teljesítménytúra 
Nógrád 

 
 



Név:………………………………………………………. Sorszám:……… 
 
Rajt:………….     Cél:…………… 
 
Köszöntünk az Erd őkerül ő 70 kerékpáros teljesítménytúrán!  
A feladat: a megadott útvonalon végighaladva a megjelölt ellenőrzőpontokon az 
igazolásokat beszerezni (bélyegzések), s a 6 órás szintidőn belül beérni a célba.    
Az útvonal végig aszfalton halad, Diósjenő és Kemence között erdészeti magánúton, 
Nógrád-Diósjenő közt és a Kemence-Bernecebaráti-Tésa-Perőcsény-Kemence 
szakaszon közúton. Bukósisak viselése ajánlott! A KRESZ betartása a túra során 
kötelező! 
 
Útvonal:  Nógrád, vár-Diósjenő-Závoz-Király-kút-Királyháza-Kemence-
Bernecebaráti-Tésa-Nyúzó-völgy-Perőcsény-Kemence-Királyháza-Király-kút-Závoz-
Diósjenő-Nógrád, vár. Táv: 72,6 km, szintemelkedés: 1100 m. 
 
Rendezői telefonszámok: 06 (30) 329-2464, 06 (30) 328-6393 

Jó utat, szép napot kívánnak a rendezők: 
Forgács Péter, Maszlik Brigitta 

 
 

IGAZOLÓ BÉLYEGZÉSEK 
 

Rajt, Nógrád vára 
 

1. ep., Király-kút 2. ep., Ventura Söröz ő, 
Bernecebaráti 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ep., Perőcsény, 
kocsma, buszforduló 

4. ep., Király-kút Cél, Nógrád vára 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÚTVONAL: a rajt után balra – a sarkon jobbra, Diósjenő felé – Diósjenő – a főútról 
az iskolánál balra fordulunk, Királyháza/Kemence felé – az utca végén jobbra – Y 
elágazásban (behajtani tilos tábla) bal oldali út – emelkedő a Závoz-nyeregbe – 
ereszkedés a hajtűkanyarig – gurulás Király-kútig (a kemencei erdészet 
táblájánál, patakhíd el őtt, jobbra pár méter kitér ő)  - Királyháza – Kemence – a 
templomnál a főút elérése, itt jobbra – a főúton Bernecebaráti – a tésai elágazás 
után rövid oda-vissza kitérő a sarokig (buszmegálló), a Ventura Söröz őig (pecsétet 
kérjük a pulton! – vissza a tésai elágazásba, itt jobbra, Tésa felé – Tésa szélén 
tovább – kiérünk a Szob-Parassapuszta főútra, itt balra fordulunk, Kemence felé – 
emelkedés a Nyúzó-völgyben – perőcsényi elágazás – oda-vissza kitérőt teszünk 
Perőcsénybe, a buszfordulónál lév ő kocsma pultján kérjük a pecsétet – vissza 
a főútra – jobbra, Kemence felé fordulunk – Kemence – a templomnál élesen jobbra 
fordulunk, Királyháza felé – Csarnavölgyi Söröző – patakhíd – Királyháza – Király-
kút – Závoz – Diósjenő – Nógrád vára. 
 
Helyszín Megtett táv, km Szintemelkedés, m Nyitva 
Rajt, Nógrád vára   8:00-10:00 
Diósjenő (királyhá-
zi elágazás) 

3,9 42  

Király-kút 12,1  410 8:30-11:00 
Kemence, főút 
(templom) 

23,5 427  

Bernecebaráti, 
Ventura Söröz ő 

26,4 429 9:00-12:00 

Tésa 33,2 455  
Perőcsény 43,9  596 9:30-14:00 
Kemence, főút 
(templom) 

48,9 667  

Király-kút 60,5  973 10:10-15:00 
Závoz 64,3 1077  
Diósjenő (királyhá-
zi elágazás) 

68,7 1077  

Cél, Nógrád, vára 72,6  1100 10:50-16:00 
 

Érdekességek az útvonalon 
 
Király-kút: a forrás vizét már Mátyás király is fogyaszttotta, aki rendszeresen 
vadászott a környéken 
 
Kemence: a 856 éves település Mária Terézia idején Hont vármegye székhelye volt. 
A templommal sréhen szemben lévő iskolaépület –a túrán kétszer is érintjük – volt 
az egykori vármegyeháza. 
 
Nyúzó-völgy: Perőcsény és Kemence közt húzódik, a főút és a túra is erre vezet, a  
XVIII. században embernyúzó cigányokról nevezték el. A gyilkosságok perét Hont 
vármegye egykori székházában, Kemencén tartották. 


