Gyermekkorunk kirándulóhelyei
Agócs Éva Emléktúra
Jelvényszerző túra
A Hegyiember és Baráti Köre 2018. november 7-től meghirdeti a Gyermekkorunk
kirándulóhelyei - Agócs Éva Emléktúra elnevezésű jelvényszerző túrát a Börzsöny
hegységben.
Édesanyánknak, Agócs Évának szeretnénk emléket állítani ezzel a túrával. Ő szerettette meg
velünk a természetet, a természetjárást. Az ő ösztönzésére kirándult rendszeresen a család
(beleértve nagyszülőket, unokatestvéreket, barátokat is) a Börzsönyben. Élete végéig gyakran
látogatott erre a vidékre, utolsó túrája Királyrét környékén vezetett. A túra által érintett helyek
családi legendákban ma is velünk élnek, meghatározó élményeket jelentenek számunkra.
Gyermekkorunk legkedvesebb kirándulóhelyeit fűzi fel a túra. Magyarkútról indulunk,
Édesanyánk egyik legemlékezetesebb általános iskolai osztálykirándulásának helyszínéről,
majd Királyrét környékét barangoljuk be, ami táborok, túrák, kisvonatozások és egy esküvő
emlékét is őrzi. Ákos bácsi legendás büféje is felejthetetlen. Megidézzük Brellos Tamás bácsi
emlékét is, akivel az egész család barátságot kötött. Ezután Törökmezőt látogatjuk meg, a
nagy családi kirándulások (focizások, piknikek) helyszínét. A Köves-mezőről leereszkedve a
nagymarosi Duna-parton ér véget a túra, ahová szintén szívesen látogatott Édesanyánk.
A túra gyalogosan teljesíthető, tetszőleges irányban és tetszőleges szakaszokra bontással.
Nincs kötelező útvonal, a díjazás megszerzésének feltétele az ellenőrzőpontok közötti
gyalogos átmenet valamint az igazolólapon található kérdésekre való válaszadás. Ha
valamelyik kérdésre nem lehet válaszolni, akkor a helyszínen készített fénykép vagy a
helyszínen található bélyegző lenyomata is megfelelő igazolásként. Ha többen együtt teljesítik
a túrát, akkor is elegendő egy igazolólapot kitölteni, feltüntetve az összes teljesítő nevét.
Az igazolólap beszerezhető Pető Sándortól az alábbi email-címek valamelyikén:
hegyiemberesbaratikore@gmail.com vagy immolation@freemail.hu
illetve letölthető a www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu oldalról.
A túra díjazása: jelvény, oklevél. A díjazás jelenlegi ára: 800 Ft. A díjazás várhatóan januárra
készül el.
Kérjük, hogy az igazolólapot lehetőség szerint emailben küldjék el valamint célszerű a díjazás
árát átutalni (a postaköltség miatt ekkor 1000 forintot kérünk utalni fejenként). Az utaláshoz
kérésre küldünk bankszámlaszámot illetve ha szükséges, postacímet is.
Megadunk egy lehetséges útvonalat (mi ezt jártuk be), de úgy alakítottuk ki az
ellenőrzőpontokat, hogy több helyen is lehetőség legyen választani, hogyan jussunk el a
következő ponthoz.

Az általunk bejárt (és ajánlott) útvonal:
Magyarkút, Irma forrástól a kék négyzet jelzésen indulunk el a vasúti megálló felé. Rövidesen
elérjük a piros sáv jelzést, amin Szokolya vasútállomás érintésével egészen a Királyrét,
várhegyi elágazásig megyünk. Innen a kerékpárúton ereszkedünk le a Fatornyos Fogadóhoz,
ahonnan egy dózerúton elérjük a Bajdázó-tó partját. A tanösvényről letérve megkeressük a
Brellos Tamás-forrást (ahová a kék négyzet jelzésről rövid kék kör jelzés is vezet), majd
visszatérve a tanösvényre Királyrét központjáig gyalogolunk, ahol több évtizeden át Tóth
Ákos bácsi működtette büféjét. Innen Kóspallagig jelzetlen utakon kalandozunk a Pap-hegy
és a Tar Péter-hegy északi oldalában. Elérve a kék kereszt jelzést betérünk Kóspallagra, majd
a piros sávon a Kis-Hanta-patak völgyében jutunk a Pusztatorony alá. Itt nem megyünk fel a
várba, hanem a műúton megkerülve jutunk vissza a piros sávra, amelyről rövid romjelzés
vezet a pálos kolostor romjához. Visszatérve a piros sávra Törökmezőig megyünk, ahol a
források megtekintése (zöld kör jelzés) után továbbra is a piros sávon haladva érjük el a
Köves-mezőre vezető műutat az Eszperantó-hegy alatt, amin (a piros sávot elhagyva) egészen
Köves-mezőig megyünk. Innen a kék kereszt jelzésen ereszkedünk le Nagymarosra. Elérve a
kék sávot egészen a révig megyünk, ahol jobbra fordulva elindulunk a fasor mentén.
Rövidesen elérjük a túra végpontját egy térdelő nőalakot ábrázoló szobornál.
Királyrétről valamint a Pap-hegy – Tar Péter-hegy környékéről térképvázlatot is mellékelünk.
Ez utóbbi szakaszt azért vált útvonalunk részévé, mert szebbnél szebb bükk- és tölgyerdőkben
túrázhatunk itt. Ha valaki nem szeretne jelzetlen úton menni, akkor Királyrétről pl. a zöld sáv
és a kék sáv jelzéseken is eljuthat Kóspallagra.
Élményekben gazdag túrázást kívánunk.
Beck-Pető Éva és Pető Sándor

A túra táv- és szintadatai
Hely
Magyarkút, Irma-forrás
Kék négyzet, P – elágazó
P -, K + elágazó
Szokolya, vá.
Többlyukú híd
Várhegy, P -, P hsz elágazó
Bajdázó-tó
Brellos Tamás-forrás
Királyrét, buszmegálló
Kóspallag, K +, P - elágazó
Pálos kolostor romja
Törökmező, források
Köves-mező
Nagymaros, Duna-part
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A: résztáv B: összes táv C: részszint D: összes szint
A közölt táv-és szintadatok tájékoztató jellegűek.
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PAP-HEGY – TAR PÉTER-HEGY

Ezek a térképkivágatok a Szarvas féle Börzsöny-Naszály 1:30.000-es térkép alapján
készültek, amelynek eredetije megvásárolható a www.map.hu webshopban.

Az ellenőrzőpontok leírása és az igazolás módja
Magyarkút, Irma-forrás
Országos Kéktúra bélyegzés

P sáv, K kereszt elágazás
Melyik jelzés van középen azon a fán, amin háromféle turistajelzés is látható?
Többlyukú híd (a piros sáv jelzésű útba beérkező dózerút patakhídja, a jelzett út nyugati oldalán)
Hány nagy átfolyója (lyuka) van a hídnak?
Várhegy, P sáv, P háromszög elágazás
Hány jelzés van azon a fán, amin az utolsó piros háromszög van?
vagy:
A kis árok feletti vasrács hosszanti párhuzamos vaslemezeinek száma?
Bajdázó-tó déli partja, tanösvény 5. állomás
Mi a 7. számmal jelölt állat a táblán?
Brellos Tamás-forrás
Milyen alakú a foglalat felső része?
Tanösvény 3. állomás
Mi a 2. sor utolsó betűje?
Kóspallag, kék kereszt, piros sáv elágazás, Váci út
A kereszt első sorában levő név:
Ioann ………….
Toronyalja, pálos kolostor romja
Hány fán található „utolsó” piros romjelzés (amin piros pont is van)?
Fehér-kút
Mikor építették újjá?
Köves-mező, focipálya
Milyen kresztábla található itt a műút pálya felé eső oldalán?
Nagymaros Duna-part, sétány
Mi a címe Gyurcsek Ferenc térdelő nőalakot ábrázoló szobrának?

