
Farkas-erdő kívül-belül 14/9 IGAZOLÓLAP 

Rendezők: Horváth Levente 06/70-420-32-52 és Fakan Tamás 06/70-771-70-20 

A túrán mindenki a saját felelősségére vesz részt! 

 

14 km útvonal leírás: 

Az elejétől a végéig, a szalagozást és az irányító táblákat követjük! 

Patak part – Farkas-erdő – erdő széle – patak partok 

A rajtból balra indulunk el a Külső Szilágyi úton. Nemsokára elérünk egy, a 

Szilas-patak feletti hídhoz. Ezen átmegyünk és letérünk balra a patak 

melletti útra. Ezt az utat követjük egészen a következő hídig, a Sporttelep 

utca. Itt jobbra fordulunk és a pár lépésnyire található lámpás 

gyalogátkelőhelyen, figyelmesen kelünk át az utca másik oldalára, ahol 

balra indulunk vissza a hídig, majd a híd előtt jobbra térünk le a patak melletti 

földútra és ezt követjük a következő hídig. Itt ferdén jobbra előre térünk be 

az erdőbe, figyelve az esetleges kerékpár forgalomra. Az erdőben 

figyelmesen követjük a kihelyezett szalagokat és az irányítótáblákat. A 

kisebb erdei bevezető szakasz után, nagyon figyelmesen kelünk át az 

Óceánárok utcán a szemközti oldalra, ahol már látjuk is az első ellenőrző- 

és frissítőpontot.  … Az erdőben figyelmesen követjük a kihelyezett 

szalagokat és az irányítótáblákat. Visszaérve az ellenőrző- és 

frissítőpontra a nagy erdei körről továbbra is a szalagok és táblák segítik 

utunkat. Lejutunk újra a Szilas-patak partjára és ezt követjük a Megyeri úti 

hídig. Itt jobbra elmegyünk a lámpás gyalogátkelőhelyig, ahol figyelmesen 

átkelünk a túloldalra, ahol balra indulunk vissza a hídig. A híd előtt jobbra 

térünk a patak melletti útra. Végig a patak melletti utat követjük. Sorban 

felírjuk a kódokat az ellenőrzőpontokon. A célig szintén a patak partot 

követjük, de most az ellenkező oldalon. Minden közforgalmú úton, 

figyelmesen, KRESZ-nek megfelelően, szabályosan, lehetőség szerint 

a lámpás gyalogátkelőhelyeken keljünk át az utakon! 

9 km útvonal leírás: 

Az elejétől a végéig, a szalagozást és az irányító táblákat követjük! 

Patak part – Farkas-erdő – erdő széle – patak partok 

A rajtból balra indulunk el a Külső Szilágyi úton. Nemsokára elérünk egy, a 

Szilas-patak feletti hídhoz. Ezen átmegyünk és letérünk balra a patak 

melletti útra. Ezt az utat követjük egészen a következő hídig, a Sporttelep 

utca. Itt jobbra fordulunk és a pár lépésnyire található lámpás 

gyalogátkelőhelyen, figyelmesen kelünk át az utca másik oldalára, ahol 

balra indulunk vissza a hídig, majd a híd előtt jobbra térünk le a patak melletti 

földútra és ezt követjük a következő hídig. Itt ferdén jobbra előre térünk be 

az erdőbe, figyelve az esetleges kerékpár forgalomra. Az erdőben 

figyelmesen követjük a kihelyezett szalagokat és az irányítótáblákat. A 

kisebb erdei bevezető szakasz után, nagyon figyelmesen kelünk át az 

Óceánárok utcán a szemközti oldalra, ahol már látjuk is az első ellenőrző- 

és frissítőpontot.  … Az erdőben figyelmesen követjük a kihelyezett 

szalagokat és az irányítótáblákat. Visszaérve az ellenőrző- és 

frissítőpontra a nagy erdei körről továbbra is a szalagok és táblák segítik 

utunkat. A célig szintén a patak partot követjük, de most az ellenkező 

oldalon. Minden közforgalmú úton, figyelmesen, KRESZ-nek 

megfelelően, szabályosan, lehetőség szerint a lámpás 

gyalogátkelőhelyeken keljünk át az utakon! 

Gratulálunk a túra teljesítéséhez! 

Várunk sok szeretettel a Stabil SE. következő, megrendezésre kerülő túráira is. 

 

Név: Táv: Rajtszám: 

RAJT CÉL 7. EP: (KÓD) (14) 6. EP: (KÓD) (14) 5. EP: 
(9/14) 

1. EP: 
(9/14) 

2. EP: (KÓD) (9/14) 3. EP: (KÓD) (9/14) 4. EP: (KÓD) (9/14) 



 


