
Trianon Emléktúrák Várpalotáról túramozgalom kiírása 
/37 km, 16,5 km, 7,5 km/

A túramozgalom célja: Az 1920-as Trianoni Békediktátumra való figyelemfelhívás, 
a Várpalotán található Trianon Múzeum bemutatása és a Palotai-Bakony varázslatos, 
változatos tájainak, történelmi emlékeinek felkeresése. A természetjárás népszerűsí-
tése. 
A túramozgalom szervezője: Hit Pajzsa Nemzeti Egylet 
Cím: Orbán Imre 8523 Egyházaskesző Kossuth Lajos utca 7 
E-mail cím: bakonyturistaja@googlemail.com 
Telefon: 06-70-942-4410 
Teljesítés ideje: 2012. június 03-tól 2013. június 01.ig. 
Teljesítés feltételei: A túramozgalom igazolófüzetének letöltése, majd a szabadon 
választott és teljesített túrák után a fenti címre történő visszaküldése. 
A túráról részletes információ a www.bakonyturistaja.eoldal.hu, valamint a 
www.trianon-emlekturak.hupont.hu, illetve a  www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu 
oldalakon található. Innen tölthető le ingyen a túramozgalom igazolófüzete is. 
A túrákon mindenki a saját felelősségére indul el, a túramozgalom szervezőjétől nem 
igényelhető kártérítés. 
Díjazás: túránként kitűző, oklevél és emléklap 
Költségek: túránként 500 Ft + válaszboríték 
Trianon Múzeum honlapja, információ nyitva tartásról: www.trianonmuzeum.hu 

http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/
http://www.trianonmuzeum.hu/
http://www.trianon-emlekturak.hupont.hu/
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Trianon a világ legigazságtalanabb "békéje"

1920.  június  4-én,  délelőtt  tíz  óra:  Budapesten  és  országszerte  "megkondultak  a 
harangok, a gyártelepek megszólaltatták szirénáikat és a borongós, őszies levegőben 
tovahömpölygő  szomorú  hanghullámok  a  nemzeti  összeomlás  fájdalmas  gyászát 
jelentették: ma írták alá Trianonban a magyar meghatalmazottak a békeokmányt. 
Ma tehát elszakították tőlünk a ragyogó magyar városokat: a kincses Kolozsvárt,    
a Rákócziak Kassáját, a koronázó Pozsonyt, az iparkodó Temesvárt, a vértanúk városát, 
Aradot  és  a  többit  mind,  felnevelt  kedves  gyermekeinket,  a  drága,  szép  magyar 
centrumokat. Ma hazátlanná tettek véreink közül sok millió hű és becsületes embert, és 
béklyókat raktak dolgos két kezükre. És a világ urai ma azt hiszik, hogy befejezték 
művüket,  hogy  kifosztva,  kirabolva,  elvérezve  és  megcsonkítva  már  csak  egy 
papírlapot  kell  ránk  borítaniuk  szemfedőnek.  A  város  és  az  ország  némán, 
méltóságteljesen, de komor daccal tüntetett az erőszakos béke ellen. Egész Budapest a 
gyászünnep hatása alatt állott." A közlekedés tíz percre leállt, bezárták az üzleteket és 
az iskolákat. Az ország a legmélyebb nemzeti gyászba borult. Temetés volt ez, valóban: 
egy  hatalmas,  gyönyörű  ország,  és  egy  éppen  magára  eszmélő,  büszke  nemzet 
temetése.  Benárd  Ágost  népjóléti  és  munkaügyi  miniszter,  valamint  Drasche-Lázár 
Alfréd rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter ezen a napon, 16 óra 30 perckor, 
a  versailles-i  Nagy-Trianon  palotában  aláírta  a  magyarságra  kényszerített 
békeszerződést. A megdöbbenés és a tiltakozás nem volt ok nélküli. A történelem soha 
nem látott még ilyen "békét", amire inkább a "kivégzés és hullarablás" kifejezés lenne 
a  találó.  Trianonban  az  összes  szomszédos  nép  részesedett  az  ezer  éve  létező 
Magyarországból, még a baráti Lengyelország, a távoli Olaszország és a háborúban 
szintén vesztes (!) Ausztria is. De elsősorban nem ezért tekinthetjük Trianont a világ 
legigazságtalanabb "békéjének". Az ország elveszítette területének több mint 71%-át, 
hegyeinek, erdőinek, ásványkincseinek, vizeinek és vasútvonalainak zömét. Odaveszett 
a  lakosság  64%-a,  és  ami  még fájóbb:  az  új  határok  mélyén  belevágtak  a  magyar 
nemzet testébe.  Idegen fennhatóság alá került a Kárpát-medencében élő magyarság
kereken egyharmada, azaz minden harmadik magyar, ráadásul több, mint felük az új 
határ tőszomszédságában, egybefüggő, színmagyar területeken élt. Ez azt jelenti, hogy 
lehetett volna az etnikai, nemzetiségi elvnek megfelelő, igazságosabb határokat húzni, 
de  a  győztesek,  és  főleg  csatlósaik  étvágya  csillapíthatatlan  volt.  Ezek  az 
"utódállamok" csak annyiban vállalták a folytonosságot a régi Magyarországgal, hogy
 megszállták annak területeit, ezen kívül viszont csak egyetlen céljuk volt (és van a mai 
napig):  a "megkapott"  magyarok elpusztítása,  elűzése.  Azóta is  -  főleg a megszálló 
országok - előszeretettel sütik ránk az "irredenta" bélyeget (bár sajnos egyre inkább ok 
nélkül). De vajon belegondoltak-e abba, akár csak egyszer is, hogy ők mit tennének 
hasonló helyzetben?

TRIANON EMLÉKTÚRA / NAGYKÖR/ 

Információ a Hit Pajzsa Nemzeti Egylet túráiról és túramozgalmairól:

 www.bakonyturistaja.eoldal.hu
            www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu

         www.trianon-emlekturak.hupont.hu
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Útvonal leírás /Nagy-kör/

A vár  mögötti  füves  területet  elhagyva,  a  Szuper  Coop  áruházat  jobbról  kerülve 
indulunk utunkra a P jelzésen. Az ne zavarjon minket, hogy pár száz méteren át együtt 
haladunk a K+ jelzéssel. A K+ jelzést, majd a várost elhagyva a zsidó temetőhöz érünk, 
az balra esik majd nekünk. A Vár-völgyet követve, a kutyás iskola bódéját elhagyva 
egy sorompó-hoz érkezünk. A sorompót kerülve összébb szűkül az út. Balra mellőzünk 
egy pihenőhelyet, majd egy összefirkált barlangot. Nem sokkal ezután a P+ jelzés balra 
feltér a gerincre, de mi továbbra is a P jelen talpalunk. A völgy egyre szebb lesz, ismét 
pihenőt  hagyunk  magunk  mögött  balra.  A völgy  felső  részén  balra  térünk  /  egy 
pihenőhelynél/  a  „szamár  ösvényre”.  Kidőlt  fák  között  bujkálva  érjük  el  az  imént 
elhagyott „jó” utat és majd találkozunk a P+ jelzéssel, mely a Várberek irányába jobbra 
letér. Vadregényes sziklatornyokat jobbról mellőzve érünk a Bátorkő vár alatti tisztásra, 
ahonnan meredeken jobbra térve egy ösvényen érünk fel a várhoz.  A vár nyergében 
találjuk az igazolókódot egy fán,  2,5 méter magas /zöld színű, két számjegyű szám 
felírása/.A rétre visszatérve továbbra is a P jelzésen haladunk NY-i irányba. Egy erős 
jobbra  kanyar  után  a  Márkus-szekrénye  hegy  irányába  tartunk.  Előbb  füves,  majd 
sáros, de jól járható úton jutunk fel a Tési-fennsík peremére, ahol a P jelzés az eddig 
követett ÉNY-i irányból NY-i irányba vált. Itt találkozunk egy frissen állított útjelző 
oszloppal. A feladat megszámolni az oszlopon található P  jelzésű táblákat. A táblánál 
jobbra térünk és a dózerolt úton haladunk K-i irányba. Eltévedni nem lehet, annyira 
markáns az út. 2-2,5 km-t haladunk a széles köves, földes úton, míg jobbról belénk 
csatlakozik egy ősrégi P+ jel /fehér 8-as és zöld X a fán/. Most már együtt haladunk a 
jelzéssel  a  széles  úton,  míg meg nem jelenik egy gyenge bal  kanyarban,  jobbról  a 
valódi P+ jel!!! Pár száz métert még a széles úton megyünk, majd egy idős fánál jobbra 
térünk /zöld nyíl a fán/. Most már végleg elhagyjuk a széles, földes, köves utat. 600 
méter  után  markánsan  balra  térünk  a  P+  jelzésen  és  rövidesen  találkozunk  a  K+ 
jelzéssel.  A továbbiakban a K+ jelzésen haladunk, s keresztezzük a tési  utat.  A K+ 
jelzés eltér a Királyszállás felé, mi pedig először a P+ jelzés, majd a Bükkös-árok után 
a P jelzést követve a Burok-völgyben folytatjuk utunkat. A völgyben 8,5 km haladunk, 
majd  ki-kapaszkodunk  belőle  és  az  Országos  KÉK  jelzésen  Bakonykútiba 
érünk./bélyegzőhely/ A K ■, majd K+ jelzést követve érünk fel a Baglyas-hegyre, mely 
ellenőrzőpont  /milyen  típusú  a  hegyen  található  átjátszó/.  A  Baglyas-hegyen 
találkozunk a P jelzéssel, mely most már végig kísér minket Várpalotára. A P jelzés 
először  DNY-i,  majd  ÉNY-i  irányt  vesz  és  levezet  a  hegyről  a  Hideg-völgybe. 
Hullámvasutazás  következik  a  kopasz  dombokon,  mígnem  az  Inotai-víztározóhoz 
érünk. A víztározót megkerülve, villanyoszlopok között vezet utunk. Egy keresztező 
murvás útra balra térünk, majd jobbra a fenyves sarkánál. A NY-i irányt tartva érjük el 
a tési műutat. Azt keresztezve a Munkácsy utcánál érünk be a városba. Jobbra térünk a 
Sörház utcába, majd a Szegfű utcában haladunk, itt balra tartunk a lakótelep házai felé, 
az  Árpád utcába.  Az utolsó tömbnél  balra  fordulunk,  majd a  lépcsőn lemenve már 
látjuk a várat. A túra zárásaként felkeressük a Trianon Múzeumot /bélyegzőhely/.

Itiner

Trianon 
Emléktúra

Táv /km/ Szint /m/ Össz. táv 
/km/

Össz. 
szint /m/

Jelzés

Várpalota 0 0
P + elágazás 2,462 94 2,462 94  Piros 
Gazsi-lik 2,262 96 4,724 190 Piros
Bátorkő vár 0,385 21 5,109 211 Piros
Márkus szekrénye 2,686 151 7,795 362 Piros
Vár-berek 2,519 51 10,314 413 Jelzés nélkül
K + jel 0,634 0 10,948 413 Piros +
Tési műút 0,528 3 11,476 416 Piros +
Burok-völgy 1,003 0 12,479 416 Piros +
Bükkös-árok elág. 2,744 43 15,223 459 Piros +
K + jel 5,852 109 21,075 568 Piros 
Burok-part 0,255 43 21,330 611 Piros
Bakonykúti 2,471 5 23,801 616 Kék
Baglyas-hegy alja 2,187 10 25,988 626 Kék ■ és kék +
Baglyas-hegy 1,240 178 27,228 804 Kék +
Hideg-völgy 1,351 1 28,579 805 Piros
Z jelzés 1,027 5 29,606 810 Piros
Inotai víztározó 2,877 64 32,483 874 Piros, Zöld
Várpalota 4,253 66 36,736 940 Piros

Igazolás

Várpalota Thury vár
/bélyegzés/

Bátorkő /Pusztapalota/ vár
/kód/

Márkus-szekrénye
/kód/

Bakonykúti 
/OKT bélyegzés/

Baglyas-hegy 
/kód/

Várpalota Trianon Múzeum 
/bélyegzés/



Trianon a világ legigazságtalanabb "békéje"

1920.  június  4-én,  délelőtt  tíz  óra:  Budapesten  és  országszerte  "megkondultak  a 
harangok, a gyártelepek megszólaltatták szirénáikat és a borongós, őszies levegőben 
tovahömpölygő  szomorú  hanghullámok  a  nemzeti  összeomlás  fájdalmas  gyászát 
jelentették: ma írták alá Trianonban a magyar meghatalmazottak a békeokmányt. 
Ma tehát elszakították tőlünk a ragyogó magyar városokat: a kincses Kolozsvárt,    
a Rákócziak Kassáját, a koronázó Pozsonyt, az iparkodó Temesvárt, a vértanúk városát, 
Aradot  és  a  többit  mind,  felnevelt  kedves  gyermekeinket,  a  drága,  szép  magyar 
centrumokat. Ma hazátlanná tettek véreink közül sok millió hű és becsületes embert, és 
béklyókat raktak dolgos két kezükre. És a világ urai ma azt hiszik, hogy befejezték 
művüket,  hogy  kifosztva,  kirabolva,  elvérezve  és  megcsonkítva  már  csak  egy 
papírlapot  kell  ránk  borítaniuk  szemfedőnek.  A  város  és  az  ország  némán, 
méltóságteljesen, de komor daccal tüntetett az erőszakos béke ellen. Egész Budapest a 
gyászünnep hatása alatt állott." A közlekedés tíz percre leállt, bezárták az üzleteket és 
az iskolákat. Az ország a legmélyebb nemzeti gyászba borult. Temetés volt ez, valóban: 
egy  hatalmas,  gyönyörű  ország,  és  egy  éppen  magára  eszmélő,  büszke  nemzet 
temetése.  Benárd  Ágost  népjóléti  és  munkaügyi  miniszter,  valamint  Drasche-Lázár 
Alfréd rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter ezen a napon, 16 óra 30 perckor, 
a  versailles-i  Nagy-Trianon  palotában  aláírta  a  magyarságra  kényszerített 
békeszerződést. A megdöbbenés és a tiltakozás nem volt ok nélküli. A történelem soha 
nem látott még ilyen "békét", amire inkább a "kivégzés és hullarablás" kifejezés lenne 
a  találó.  Trianonban  az  összes  szomszédos  nép  részesedett  az  ezer  éve  létező 
Magyarországból, még a baráti Lengyelország, a távoli Olaszország és a háborúban 
szintén vesztes (!) Ausztria is. De elsősorban nem ezért tekinthetjük Trianont a világ 
legigazságtalanabb "békéjének". Az ország elveszítette területének több mint 71%-át, 
hegyeinek, erdőinek, ásványkincseinek, vizeinek és vasútvonalainak zömét. Odaveszett 
a  lakosság  64%-a,  és  ami  még fájóbb:  az  új  határok  mélyén  belevágtak  a  magyar 
nemzet testébe.  Idegen fennhatóság alá került a Kárpát-medencében élő magyarság
kereken egyharmada, azaz minden harmadik magyar, ráadásul több, mint felük az új 
határ tőszomszédságában, egybefüggő, színmagyar területeken élt. Ez azt jelenti, hogy 
lehetett volna az etnikai, nemzetiségi elvnek megfelelő, igazságosabb határokat húzni, 
de  a  győztesek,  és  főleg  csatlósaik  étvágya  csillapíthatatlan  volt.  Ezek  az 
"utódállamok" csak annyiban vállalták a folytonosságot a régi Magyarországgal, hogy
 megszállták annak területeit, ezen kívül viszont csak egyetlen céljuk volt (és van a mai 
napig):  a "megkapott"  magyarok elpusztítása,  elűzése.  Azóta is  -  főleg a megszálló 
országok - előszeretettel sütik ránk az "irredenta" bélyeget (bár sajnos egyre inkább ok 
nélkül). De vajon belegondoltak-e abba, akár csak egyszer is, hogy ők mit tennének 
hasonló helyzetben?

TRIANON EMLÉKTÚRA / KISKÖR/ 

Információ a Hit Pajzsa Nemzeti Egylet túráiról és túramozgalmairól:

 www.bakonyturistaja.eoldal.hu
            www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu

         www.trianon-emlekturak.hupont.hu
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Útvonal leírás a Kis-kör teljesítőinek

Túránkat a Thury vártól indítjuk. Amennyiben időnk és kedvünk van nézzük meg a 
várban található kiállításokat. Megéri. A vár megtekintése után a Szuper Coop áruházat 
jobbról kerülve indulunk utunkra a P jelzésen. Az ne zavarjon minket, hogy pár száz 
méteren át együtt haladunk a K+ jelzéssel. A K+ jelzést, majd a várost elhagyva a zsidó 
temetőhöz érünk, az balra esik majd nekünk. A Vár-völgyet követve, a kutyás iskola 
bódéját elhagyva egy sorompóhoz érkezünk. A sorompót kerülve összébb szűkül az út. 
Balra mellőzünk egy pihenőhelyet, majd egy összefirkált barlangot. Nem sokkal ezután 
a P+ jelzés balra feltér a gerincre, de mi továbbra is a P jelen talpalunk.  A völgy egyre  
szebb lesz, ismét pihenőt hagyunk magunk mögött balra. A völgy felső részén balra 
térünk / egy pihenőhelynél/ a „szamár ösvényre”. Kidőlt fák között bujkálva érjük el az 
imént elhagyott „jó” utat és majd találkozunk a P+ jelzéssel, mely a Várberek irányába 
jobbra letér. Vadregényes sziklatornyokat jobbról mellőzve érünk a Bátorkő vár alatti 
tisztásra,  ahonnan  meredeken  jobbra  térve  egy  ösvényen  érünk  fel  a  várhoz. 
Igazolásként feljegyezzük a nyeregben található, nagyobb fán fellelhető zöld színű, két 
számjegyű számot /2,5 méter magasan van/. A rétre visszatérve továbbra is a P jelzésen 
haladunk NY-i irányba. Egy erős jobbra kanyar után a Márkus-szekrénye 
hegy irányába tartunk. Előbb füves, majd sáros, de jól járható úton jutunk fel a Tési-
fennsík peremére, ahol a P jelzés az eddig követett ÉNY-i irányból NY-i irányba vált. 
Itt találkozunk egy útjelző oszloppal.  A feladat megszámolni az oszlopon található P 
jelzésű  táblákat.  A táblánál  jobbra  térünk  és  dózerolt  úton  haladunk  K-i  irányba. 
Eltévedni nem lehet, annyira markáns az út. 2-2,5 km-t haladunk a széles köves, földes 
úton, míg jobbról belénk csatlakozik egy ősrégi P+ jel /fehér 8-as és zöld X a fán/. 
Most már együtt haladunk a jelzéssel a széles úton, míg meg nem jelenik egy gyenge 
bal kanyarban, jobbról a valódi P+ jel!!! Pár száz métert még a széles úton megyünk, 
majd egy idős fánál jobbra térünk /zöld nyíl a fán/. Most már végleg elhagyjuk a széles, 
földes, köves utat. 600 méter megtétele után markánsan balra térünk a P+ jelzésen és 
rövidesen találkozunk a K+ jelzéssel. A K+ jelzésen jobbra térve, ereszkedve haladnak 
Várpalota irányába. A városba beérve ismét találkozunk a P jelzéssel és a Szuper Coop 
áruháznál kiérünk a vár mögötti területre. A K+ jelzés a várig vezet minket, majd a 
zebrán  átkelve,  a  római  katolikus  templomot  balról  megkerülve  érünk  a  Zichy 
kastélyhoz, melyben a Trianon Múzeumot találjuk. A múzeum kötelező érintőpont.

Itiner

Trianon 
Emléktúra

Táv 
/km/

Szint 
/m/

Össz. 
táv 

/km/

Össz. 
szint  /

m/

Jelzés

Várpalota 0 0  Piros
P + elág. 2,462 94 2,462 94  Piros 
Gazsi-lik 2,262 96 4,724 190 Piros
Bátorkő 
vár

0,385 21 5,109 211 Piros

Márkus- 
szekrénye

2,686 151 7,795 362 Piros

Vár-berek 2,519 51 10,314 413 Jelzés n.
K + jel 0,634 0 10,948 413 Piros +
Várpalota 5,098 5 16,046 418 Kék +

Igazolás 

Várpalota, Thury vár 
/bélyegzés/

Bátorkő /Pusztapalota/ vár 
/kód/

Márkus-szekrénye 
/kód/

Várpalota 
Trianon Múzeum 

/bélyegzés/



Trianon a világ legigazságtalanabb "békéje"

1920.  június  4-én,  délelőtt  tíz  óra:  Budapesten  és  országszerte  "megkondultak  a 
harangok, a gyártelepek megszólaltatták szirénáikat és a borongós, őszies levegőben 
tovahömpölygő  szomorú  hanghullámok  a  nemzeti  összeomlás  fájdalmas  gyászát 
jelentették: ma írták alá Trianonban a magyar meghatalmazottak a békeokmányt. 
Ma tehát elszakították tőlünk a ragyogó magyar városokat: a kincses Kolozsvárt,    
a Rákócziak Kassáját, a koronázó Pozsonyt, az iparkodó Temesvárt, a vértanúk városát, 
Aradot  és  a  többit  mind,  felnevelt  kedves  gyermekeinket,  a  drága,  szép  magyar 
centrumokat. Ma hazátlanná tettek véreink közül sok millió hű és becsületes embert, és 
béklyókat raktak dolgos két kezükre. És a világ urai ma azt hiszik, hogy befejezték 
művüket,  hogy  kifosztva,  kirabolva,  elvérezve  és  megcsonkítva  már  csak  egy 
papírlapot  kell  ránk  borítaniuk  szemfedőnek.  A  város  és  az  ország  némán, 
méltóságteljesen, de komor daccal tüntetett az erőszakos béke ellen. Egész Budapest a 
gyászünnep hatása alatt állott." A közlekedés tíz percre leállt, bezárták az üzleteket és 
az iskolákat. Az ország a legmélyebb nemzeti gyászba borult. Temetés volt ez, valóban: 
egy  hatalmas,  gyönyörű  ország,  és  egy  éppen  magára  eszmélő,  büszke  nemzet 
temetése.  Benárd  Ágost  népjóléti  és  munkaügyi  miniszter,  valamint  Drasche-Lázár 
Alfréd rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter ezen a napon, 16 óra 30 perckor, 
a  versailles-i  Nagy-Trianon  palotában  aláírta  a  magyarságra  kényszerített 
békeszerződést. A megdöbbenés és a tiltakozás nem volt ok nélküli. A történelem soha 
nem látott még ilyen "békét", amire inkább a "kivégzés és hullarablás" kifejezés lenne 
a  találó.  Trianonban  az  összes  szomszédos  nép  részesedett  az  ezer  éve  létező 
Magyarországból, még a baráti Lengyelország, a távoli Olaszország és a háborúban 
szintén vesztes (!) Ausztria is. De elsősorban nem ezért tekinthetjük Trianont a világ 
legigazságtalanabb "békéjének". Az ország elveszítette területének több mint 71%-át, 
hegyeinek, erdőinek, ásványkincseinek, vizeinek és vasútvonalainak zömét. Odaveszett 
a  lakosság  64%-a,  és  ami  még  fájóbb:  az  új  határok mélyén  belevágtak  a  magyar 
nemzet testébe.  Idegen fennhatóság alá került a Kárpát-medencében élő magyarság
kereken egyharmada, azaz minden harmadik magyar, ráadásul több, mint felük az új 
határ tőszomszédságában, egybefüggő, színmagyar területeken élt. Ez azt jelenti, hogy 
lehetett volna az etnikai, nemzetiségi elvnek megfelelő, igazságosabb határokat húzni, 
de  a  győztesek,  és  főleg  csatlósaik  étvágya  csillapíthatatlan  volt.  Ezek  az 
"utódállamok" csak annyiban vállalták a folytonosságot a régi Magyarországgal, hogy
 megszállták annak területeit, ezen kívül viszont csak egyetlen céljuk volt (és van a mai 
napig):  a "megkapott" magyarok elpusztítása,  elűzése.  Azóta is  -  főleg a  megszálló 
országok - előszeretettel sütik ránk az "irredenta" bélyeget (bár sajnos egyre inkább ok 
nélkül). De vajon belegondoltak-e abba, akár csak egyszer is, hogy ők mit tennének 
hasonló helyzetben?

TRIANON EMLÉKSÉTA

Információ a Hit Pajzsa Nemzeti Egylet túráiról és túramozgalmairól:

 www.bakonyturistaja.eoldal.hu
            www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu

         www.trianon-emlekturak.hupont.hu

http://www.bakonyturistaja.eoldal.hu/
http://www.trianon-emlekturak.hupont.hu/
http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/


Útvonal leírás Trianon Emlékséta résztvevőinek

Túránkat a  Thury vártól indítjuk. mögötti bajvívótéren, azon belül is a világháborús 
emlékmű mögötti területen van. A  várat balról kerülve érünk ki a Szent István útra, 
ahol már vár minket a Z jelzés. A zebrán áthaladva K-i irányba /Inota felé/ vesszük 
utunkat.  Elhagyjuk a Honkong áruházat és markánsan talpalunk a Z jelzésen. Balra 
esik majd a  távolsági  autóbusz pályaudvar  és a  zebrán áthaladva a temetőt  jobbról 
kerülve haladunk /az út másik oldalán is temető van/. Egy buszmegállónál érünk ki a 
várost Inotával összekötő útra. Itt figyeljünk mert a jelzést elég zavaróan festették fel. 
Ne menjünk le a 8-as út felé, hanem gyalogoljunk az Inotára tartó úton. Rövid aszfaltos 
szakasz után /eddig is az volt.../, egy harckocsi akasztóra festett jelzés alapján letérünk 
a  műútról,  balra.  Már  látjuk  az  Öreg-Kálvária  dombját,  s  rövidesen  egy  fickós 
kapaszkodóval már a tetején is vagyunk. A tetejéről szép a kilátás. Az Öreg-Kálvária 
csúcsa igazolópont.  /Írjuk fel  a csúcskövön található számot/ Jobbra esik Inota,  s a 
telefonoszlopokat  megcélozva  elhagyjuk  a  dombot.  A Z  jelzés  a  telefonoszlopon 
található. A dombról leérve egy murvás útra térünk /nem megyünk be a településre/ és 
balra tartunk a Vízmű kerítéséig. Itt villanyvezetékkel találkozunk és jobbra kanyaro-
dunk egy töltésszerű útra. A gumiabronccsal szennyezett területet elhagyva, ösvénnyé 
szűkülő utunk egy kopasz domb nyergébe visz. A nyerget megmászva balra tartunk egy 
magasabb dombra. Itt szintén csúcskövet találunk HP 1986 felirattal. A füves  oldalban 
tartjuk a K-i irányt és a domb szélére érünk, ami meredeken zuhan a víztározóba. Itt 
jobbra térünk a gerincen és megcélozzuk az inotai temető kápolnát. A temető kápolna 
igazolópont /Milyen irányba néz a román kori ajtónyílás?/ A román kori emlék megte-
kintése után leoldalazunk egy köves útra, majd balra térünk. 100 méter megtétele után 
elérjük a víztározót. A Z jelzést elhagyjuk / az jobbra kanyarodik/, a továbbiakban a 
tározót  balról  megkerülő  P  jelzésre  váltunk.  Most  már  végig  ezen  haladunk. 
Mindenféle  igénytelen  kerítés  kezdeményt  és  a  „várpalotai  kenyérgyár”  feliratú 
bodegát elhagyva érünk két villanyvezeték közé. A P jelzés itt a két villanyvezeték sor 
között vezet elég hosszan, míg el nem érünk egy murvás utat. Itt balra kanyarodunk és 
70  méter  megtétele  után  a  fenyves  sarkánál  jobbra  fordulunk.  Ezen  a  köves  úton 
haladunk míg el nem érjük a tési műutat / balra garázsok/. A műút keresztezése után a 
Munkácsy,  Sörház,  Szegfű  utcán  haladva  érünk  ki  egy  buszmegállóba.  Itt  balra 
kanyarodunk, majd az Árpád utcánál található sorházaknál jobbra. Az utolsó sorháznál 
balra, majd a lépcsőn leérve ismét jobbra tartunk. Innen már látni a várat. A Thury 
várat jobbról megkerülve a rk. templomhoz érint. Itt szintén jobbra térve már látható a 
Zichy kastély,  melyben a Trianon Múzeum található.  A múzeum megtekintése után 
igazoltassuk füzetünket.

Itiner

Trianon 
Emlékséta

Táv 
/km/

Szint 
/m/

Össz. 
táv 
/km/

Össz. 
szint 
/m/

Jelzés

Várpalota 0 0

Öreg 
Kálvária

1,748 16 1,748 16 Zöld

Inotai 
temető 
kápolna

1,569 55 3,317 71 Zöld

Nagy-mező 2,180 42 5,497 113 Piros

Várpalota 2,073 21 7,570 134 Piros

Igazolás

Várpalota, Thury vár 
/bélyegzés/

Öreg-Kálvária 
/kód/

Inotai temető kápolna 
/kód/

Várpalota, 
Trianon Múzeum 

/bélyegzés/


