
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Váci csata-emléktúra, 30 km  
Rajt, Vác  

 
 
 
 
 

1. ep., Honvéd-
emlékm ű 

 
 
 
 
 

2. ep., Kálvária  

3. ep., Kosd, pihen ő 
 
 
 
 
 
 

4. ep., Naszály-csúcs  5. ep., Látó-hegy  
 
 
 
 

6. ep., Hegyközségi 
feszület  

 
 
 
 
 

Cél: Vác   
 
 
 

 
 
Név:……………………………………………………………………………...
       
Rajtid ő:                             Célid ő:   Sorszám: 



Kedves túrázó! Szeretettel köszöntünk abból az alka lomból, hogy neveztél a Váci csata-
emléktúrára! Az esemény az 1849. áprilisi ütközetne k állít emléket, mely a dics őséges 
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.  
 
Túraadatok, 30 km: Táv: 27,4 km, szintemelkedés: 720 m, szintidő: 8 óra.  
Útvonal: GYOT rendezvénysátor (Duna-part) – Hétkápolna - Csányi László krt. - Honvéd u.- 
Kálvária - Mária út – Cselőtepuszta - Kosd – Vasas-erdő – Nagybánya-kő - Naszály-csúcs - Látó-
hegy – Vasas-erdő - Hegyközségi feszület - Deákvár – Zenepavilon - GYOT-sátor.  
 
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. Szép túrát, jó id őt kívánunk!  
 

Fitt-Fut Alapítvány Túraszakosztály, fittfuttura@gmail.com  fittfut.hu,  felanaszalyra.atw.hu, 
facebook.com/fittfutalapitvany.turaszakosztaly 

Pest Megyei Természetbarát Szövetség, Budapesti Ter mészetbarát Sportszövetség 
 

Útvonalleírás   
 

A rajttól 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-emlékm űvet,  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 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. A Mackó Presszónál lévő 
zebránál tudunk átkelni a főút túloldalára. Innen, a játszótér mentén addigi irányunkat tartva 
gyaloglunk tovább a főút mellett, majd az első lámpás kereszteződésnél, a Honvéd utcánál jobbra 
fordulunk. Innen már látni a sárga Mária út jelzés „M” betűit, ezt követjük. 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 kálváriadombtól a sárga Mária út jelzését követjük tovább, 
mely a Kosdi útról jobbra betér az Alsó-Törökhegyi útra, majd a Felső-Törökhegyi úton tér vissza 
oda, Korontálipuszta buszmegállónál. Innen jobbra fordul, és az aszfaltúton előbb az M2-es 
felüljáróján kel át, majd megérkezik Cselőtepusztára. A buszmegálló után irányt tartva megyünk a 
Sárga Mária út jelzésen, immár földúton emelkedve. Rövidesen Kosdra érünk, a Béke utcán. 
Csatlakozik idővel balról a piros négyzet (P4) és a zöld körséta jelzés is, miután balra fordultunk a 
főútra (Dózsa György út). Ezen haladva érjük el balra a Pálma presszót, mely az egyetlen nyitva 
tartó hivatal az útvonalon Vác belvárosán kívül.  Tovább előre a Dózsa György úton, majd a 
buszfordulónál irányt váltunk: a P4, SM előre továbbhalad, minket ez nem érdekel, mert balra 
fordulunk a Bányai útra, immár csak a zöld körséta jelzést követve. Az utolsó házaknál találjuk a 
fedett esőbeállót, ez a 3. ellen őrzőpont.  Tovább sétálunk a zöld körsétán, sorompó után 
hamarosan balra találjuk a kosdi szénbányászok emlékművét. Zöld kör jelzésen tovább, majd 
csomópontban találjuk magunkat, szemből megérkezik a kék sáv, balra invitál a sárga kereszt – ez 
érdekel minket! A S+ jelzés lesz útitársunk, emelkedő közben érintve a Pádimentom-kő egykori 
kőfejtőjének lépcsőzetes emlékét. Felérünk a Vasas-erd őnél lév ő csomópontba, ahova kés őbb 
még visszatérünk, továbbá itt válik szét a 30-as és  40-es táv útvonala.  Figyeljünk, mert irány és 
jelzés itt van bőven! A zöld háromszög jelzésen, jobbra indulunk el, majd kapaszkodunk 1 km-t –
elhaladva a Nagybánya-kő kilátópontja előtt- a Naszály csúcsára, mely a 4. ellen őrzőpont. A 
geodéziai toronytól a kék sáv és a sárga körséta jelzéseken, az addigi –zöld háromszög jelzésen 
megtett- irányunkhoz képest balra indulunk el, és ereszkedünk le a vaditatóhoz, ahol balra 
fordulunk: a kék háromszög jelzésen teszünk meg egy rövid oda-vissza szakaszt a Látó-hegyre, 
mely az 5. ellen őrzőpont. A Margit-kereszt mellől olyan helyszínekre is kilátást kapunk, ami a 
Naszály-csúcsról nem látható. Visszatérünk a vaditatóhoz, majd innen jobbra fordulunk a sárga 
kereszt jelzésen. 700 méter múlva elérjük a balról, a hegycsúcsról érkező zöld körséta jelzést, 

irányt tartva immár ezen haladunk tovább a Vasas-erdőig. A már megismert csomópontban jobbra 
fordulva a zöld körséta és sárga körséta jelzések közös nyomvonalán kezdünk ereszkedni. 500 
méter múlva T-elágazásba érünk, ahol jobbra fordulva elhagyjuk a zöld kört, s immár csak a sárga 
körsétán megyünk 1,4 km-t, majd az innen induló sárga sávon túrázunk tovább 600 m-t a 
Hegyközségi feszületig, mely a 6. ellen őrzőpont.  Hosszú, monoton szakasz jön: „mindig a sárga 
úton”. 2,6 km múlva elérjük az M2-es út felüljáróját, balra fordulunk, és immár belterületen, járdán 
teszünk meg 3 km-t, a buszpályaudvarig. Itt balra fordulunk, még a pályaudvar előtti utcán, majd 
utána az első sarkon elérjük a Széchenyi utcát. Ezen jobbra fordulunk, 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 Zenepavilonhoz. A sétányon balra fordulva párszáz méter múlva már a boldog tényt 
könyvelhetjük el: megcsináltuk! Gratulálunk a teljesítéshez! 
 
 

 
 
A túra megrendezéséhez köszönjük a segítséget nekik : 
 
Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium, Váci Lakóterületi SE, Bernecei Pék Bt., Vác Város 
Önkormányzata, Ipoly-Erdő Zrt. Váci Erdészete, minden pontőr és közreműködő társunk. 
 
A Fitt-Fut Alapítvány Túraszakosztályának következ ő programjai:  
 
PALÓC EXPEDÍCIÓ TELJESÍTMÉNYTÚRA, gyalogos és kerékpáros, 2014. augusztus 23-24. 
Gyalogos távok: 100, 80, 65, 60, 45, 40, 25, 25 km, kerékpáros távok: 85, 55 km. Rajt-cél: Nézsa, 
Sportcsarnok. Információ: http://www.felanaszalyra.atw.hu fittfuttura@gmail.com 
 
Ha van kedved csatlakozni, várunk szívesen minden önkéntest, tagot, hiszen a teljesítménytúrák 
szervezésén túl a Cserhát jelentős területén, a Dél-Keleti-Börzsönyben és a Pilis-Visegrádi 
hegységben nagyon sok turistautat tartunk karban, továbbá közös túrákat is szervezünk kötetlenül, 
ahol nem a sebesség, hanem a jó hangulat a cél. 
Következő jelzésfestő programjainkról a megadott honlapokon tájékozódhatsz. 

30 km-es táv Jelzés addig, 
előző ponttól 

Össztáv 
addig, km 

Össz-szint, 
m Nyitva tartás 

Rajt, Duna-part       7:00-9:00 

1. ep., Honvéd-emlékmű szalag 1,7 20 7:10-9:20 

2. ep., Kálvária szalag, SM 4,2 50 7:30-9:45 

Kosd, Pálma Presszó SM, P4, ZC 9,1 150   

3. ep., Kosdi pihenő ZC 10,3 180 8:30-11:30 

Vasas-erdő, csomópont ZC, S+ 13,5 480   

4. ep., Naszály-csúcs Z3 14,6 650 9:15-13:15 

5. ep., Látó-hegy K- 15,8 660 9:20-13:30 

Vasas-erdő, csomópont K3, S+, ZC 17,9 700   

6. ep., Hegyközségi feszület S3, S- 20,1 700 10:00-14:00 

buszpályaudvar S- 25,9 720   

Zenepavilon   27,3 720   

Cél, Duna-part   27,4 720 11:00-17:00  


