
Telki felé 32/9 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! 

 

32 km útvonal leírás: 

A rajtból Makkosmária felé indulunk el a zöld kereszt jelzésen. Ezt a jelzést 

követjük az első, kódos ellenőrzőpontig, ami a Törökvész út sarkán lesz. 

Továbbra is a zöld keresztet követjük. Ez a jelzés a második, ellenőrző – 

és frissítőpontig kísér minket. Innen továbbra is a zöld kereszt jelzést 

követjük, a műútig, ahol váltunk a zöld Mária jelzésre. Az út bal oldalán 

haladjunk szabályosan és nagyon figyelmesen keljünk rajta át! A zöld 

Mária jelzést hosszan követjük. Előbb a zöld Δ és zöld Tanösvény jelzés 

közöse csatlakozik be egy rövid ideig, majd a sárga kereszt, zöld Mária 

jelzés közösén jutunk el a harmadik, kódos ellenőrzőpontig, a zöld 

kereszt elágazáshoz. Innen a zöld kereszt jelzés kísér minket, majd a zöld 

sáv jelzésre váltunk, amivel eljutunk a negyedik ellenőrző – és 

frissítőpontig, ami a Nagykovácsi Plébániánál van. Innen tovább a zöld 

sáv jelzést követjük, de amint elérjük a piros sáv jelzést, úgy azon jobbra 

rátérünk piros sáv jelzésre, és ezen a jelzésen folytatjuk utunkat egészen az 

ötödik, kódos ellenőrzőpontig. Innen továbbra is a piros sáv jelzést 

követjük, ami elkísér a hatodik ellenőrző – és frissítőpontig, ami 

Szépjuhásznéban van. Innen továbbra is a piros sáv jelzést követjük János-

hegy felé, majd kis idő múlva váltunk a kék Mária jelzésre, ami pár száz 

méter múlva a sárga kereszttel közösen kísér minket a János-hegy Libegő 

felső végállomásig. Innen a bal oldali kék körséta jelzésen és szalagozással 

jutunk el a célba. 

9 km útvonal leírás: 

A rajtból Makkosmária felé indulunk el a zöld kereszt jelzésen. Lefele 

haladva kis idő múlva jobbra térünk a sárga keresztre és ezt követjük az 

első, kódos ellenőrzőpontig, ami a Csacsi-réten van. Innen a sárga sáv 

jelzést választjuk jobbra lefelé és ezt a sárga sáv jelzést követjük egészen 

a második ellenőrző – és frissítőpontig, ami Szépjuhásznéban van. 

Innen visszafele indulunk el a piros sáv jelzésen és ezt követjük, egészen a 

harmadik, kódos ellenőrzőpontig, ami a János-hegy, Erzsébet-kilátónál 

van. Tovább a piros sávon a libegőig, majd a bal oldali kék körséta jelzésen 

és szalagozással jutunk el a célba. 

Gratulálunk a túra teljesítéséhez! 

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

 

Név: Táv: Rajtszám: 

RAJT CÉL 

1. EP: (KÓD) 
Csacsi-rét (9) 

3. EP: (KÓD) 
Erzsébet-kilátó (9) 

6 - 2. EP: 
Szépjuhászné 

(32/9) 

5. EP: (KÓD) P- (32) 

1. EP: (KÓD) Törökvész 
út sarok (32) 

2. EP: Budakeszi 
Meggyes (32) 

3. EP: (KÓD) S+ és 
Z+ elágazás (32) 

4. EP: 
Nagykovácsi 
Plébánia (32) 



 


