
A Pestkörnyéki Kárpát Egyesület nyugdíjas túrái
2022. október

2022. október 4. kedd 

Szigetszentmiklós Úszóláp tanösvény, Ráckevei(Soroksári) – Duna 
partja 

Találkozó: 9:45-9:50 között a HÉV Közvágóhíd végállomásánál

H6 HÉV (Közvágóhíd – Tököl – Ráckeve irány)

9:55 Közvágóhíd – 10:27 Szigetszentmiklós

A túra útvonala: https://en.mapy.cz/s/nelefujuna

Szigetszentmiklóson kell leszállni a HÉV-ről, innen indul a túra a Duna irányába a Május 1. 
sétányon az Úszóláp tanösvény felé. Az úszóláp déli csúcsánál visszafordulunk és a kék 
négyzet mentén a Duna-parton észak felé megyünk a Ráckevei Dunaág hídig. A hídon 
átmegyünk és északi irányba folytatjuk az utunkat az Alsó Duna soron. Jobbra a Horgász part 
közön, majd balra a Haraszti úton érjük el a Milleniumtelep HÉV-megállót, a túra végpontját.

Táv: 9,6 km, szint minimális, 26 m.

Visszafelé negyedóránként jön a HÉV:

H6 HÉV (Ráckeve – Tököl – Közvágóhíd irány)

13:33 Milleniumtelep – 13:55 Közvágóhíd;

13:48 Milleniumtelep – 14:10 Közvágóhíd;

14:03 Milleniumtelep – 14:25 Közvágóhíd;

14:18 Milleniumtelep – 14:40 Közvágóhíd;

14:33 - 14:55;

https://en.mapy.cz/s/nelefujuna


14:48 – 15:10, stb.

Aki kocsival jönne, annak érdemes a szigetszentmiklósi HÉV megállója környékén parkolni. A 
túra végén visszafelé a Milleniumtelep HÉV-megállóból HÉV-vel lehet a kocsihoz jutni 
Szigetszentmiklósra. 

Autóval a másik lehetőség a célnál parkolni: tehát a Milleniumtelep HÉV-megálló környékén 
parkolni és 10:16-kor felszállni a HÉV-re és a többiekhez csatlakozni a HÉV-en.

Túravezető: Kalmár Béla

_______________________________________________________

2022. október 11. kedd 

Zsámbéki romtemplom – Tök

Találkozó: a Széll Kálmán téren 9:55-kor

783-as buszra szállunk: 

10:00 Széll Kálmán tértől

10:48 Zsámbék, autóbusz-fordulóig megyünk a busszal.

Itt leszállunk és indul a túra. 

Megnézzük a zsámbéki romtemplomot. Nyugdíjas jegy: 400 Ft.

https://mizsambekunk.hu/index.php/43-betekintes/94-romtemplom-es-kotar

Továbbmegyünk Tök irányába.

Útvonal: https://en.mapy.cz/s/ganahezavo

Táv: 8,4 km, szint: felfelé 230 m, lefelé 200 m.

Visszafelé:

795-ös busszal a Tök, központi major megállóból a Széll Kálmán tér felé:

13:45 Tök, központi major – 14:32 Budapest, Széll Kálmán tér,

14:15 Tök, központi major – 15:02 Budapest, Széll Kálmán tér,

14:45 Tök, központi major – 15:32 Budapest, Széll Kálmán tér, stb. félóránként.

https://en.mapy.cz/s/ganahezavo
https://mizsambekunk.hu/index.php/43-betekintes/94-romtemplom-es-kotar


Autóval érdemes Zsámbék, autóbusz-forduló megálló közelében parkolni és visszafelé a Tök, 
központi major buszmegállóból busszal (13:37; 14:07; 14:37; 15:07, stb.) Zsámbékra 
visszamenni.

Túravezető: Párkány Erzsébet

_______________________________________________________

2022. október 18. kedd 

Mogyoród Szent László kilátó-kápolna, Fóti Somlyó

Találkozó 10:00-kor az Újpest-Városkapu távolsági buszállomáson. Ide pl. az M3-as metróval 
mehetünk (sajnos a közbülső megállóknál buszpótló nehezít); az Újpest-Városkapu 
metrómegállótól kicsit visszafelé kell menni a buszállomáshoz a Lidl felé.

10:10 Újpest-Városkapu IV. kerület (ez a buszállomás pontos neve) – 318-as buszjárattal 
(Galgamácsa felé)

10:35 Fót „Gyermekváros” megállóban leszállunk.

 Átszállás - közben pillantást vetünk a fóti Szeplőtlen Fogantatás templomra. Sajnos zárva 
lesz. Ybl Miklós tervei alapján, romantikus stílusban épült 1845 és 1855 között. A budapesti Vigadó 
mellett a magyar romantikus építészet legjelentősebb alkotása, műemlék. A templom alaprajzi 
elrendezése német román kori templomokra emlékeztet. https://fot.kornyeke.hu/foti-romai-
katolikus-templom

11:00 Fót, „Templom” megállóból a 326-os Mogyoród felé tartó buszjárattal megyünk 
tovább.

11:11 Mogyoród, „Szadai elágazás” megállónál leszállunk a buszról. 

Innen indul a túra. Először a nemrég felújított Makovecz-tervezte Szent László kilátó-
kápolnába kapaszkodunk fel. https://mogyorod.kornyeke.hu/szent-laszlo-kilato-kapolna

Szép kilátást ígérnek. 

A zöld háromszögön, majd a zöld négyszögön és a Fóti-Somlyó tanösvényen haladunk.

Egy szép panoráma-ponthoz érkezünk, ahonnan lejutunk a Fóti-tó közelében levő Fótfürdő 
vasútállomásra, a célba.

Útvonal: https://en.mapy.cz/s/bemevuhafe

Táv: 8,9 km, 173 m fel, 248 m le.

https://en.mapy.cz/s/bemevuhafe
https://mogyorod.kornyeke.hu/szent-laszlo-kilato-kapolna
https://fot.kornyeke.hu/foti-romai-katolikus-templom
https://fot.kornyeke.hu/foti-romai-katolikus-templom


12:24 Fótfürdő vmh. S71-es vonat – óránként jár

12:59 Budapest, Nyugati pu. 

Autóval parkolhatunk Mogyoródon, mert Fótról könnyű busszal visszajutni Mogyoródra.

Túravezető: Párkány Erzsébet

__________________________________________________________________________________

2022. október 25. kedd 

Budai-hegység:

Kakukk-hegy, Frank-hegy, Rupp-hegy, Ördög-orom

Találkozó: 10:00 Széll Kálmán tér

10:06 Széll Kálmán tér 221-es kék busz 

10:29 Csillebérc, KFKI (végállomás). Innen indulunk.

Útvonal: https://en.mapy.cz/s/jeduluzeca

Kakukk-hegy, Frank-hegy, Rupp-hegy, Ördög-orom. Néhol lakott területeken is áthaladunk. A
dél-budai oldal panorámája villan ki időnként.

Táv:  6,6 km, szint: 117 m fel, 329 m le.

Visszafelé:

8E busz „Eper utca” megállóból 6-8 percenként jár a Keleti pu. és Újpalota felé, a másik 
irányba Kelenföldre.

A Márton Áron térre is ki lehet jutni.

Kocsival a start környékén vagy esetleg a Normafa környékén lehet parkolással próbálkozni 
és a túra végén busszal visszajönni.

Túravezető: Párkány Erzsébet

__________________________________________________________________________________

A novemberi túrák még tervezés alatt, de minden 
kedden számítsatok rá, hogy túrázni megyünk.

Kivéve: 2022. november 1.

https://en.mapy.cz/s/jeduluzeca

