
A Pestkörnyéki Kárpát Egyesület nyugdíjas túrái
2022. ősz

Kedves PKE-s nyugdíjasok, túrázó Barátaim!

Indul az őszi túraszezon!

Már türelmetlenül várom, hogy a nyári szünet után folytathassuk a közös túrázást. Remélem, Ti is!

Mint korábban is, mostantól is a keddi napokat töltjük kirándulással.

Változatlanul a mapy.cz program segítségével előre eltervezett, de szükség szerint módosítható terv
alapján vezetem a túrákat. Az (el)tévedés jogát fenntartom.

Mi várható?

5-15 km-es táv, 200-500 m szint emelkedés és lejtő, 2 km/óra átlagsebesség a pihenőkkel együtt.

Ha erős eső esik, akkor hétfőn este küldök e-mailt, hogy megtartjuk-e vagy sem a másnapi túrát.

Általában csak kis uzsonnázásra fogunk megállni, nagyobb ebédelést nem tervezünk.

Mindenki saját felelősséggel vehet részt a túrákon, de ez nem jelenti azt, hogy adott esetben nem

leszünk egymás segítségére. Sőt. 

Bevárunk mindenkit, de mindig gondoljátok át, hogy a megadott távot-szintet sebességet nagyjából
teljesítitek-e.

A változtatás jogát mind az időpontot, mind a programot (azaz a túratervet) illetően fenntartom.

Aki kéri, időben küldök e-mail-t a túráról.

Ha esetleg nem tudok jönni, akkor Kalmár Béla, Straub Gyula vagy Gombos Kati helyettesít.

Ha vonattal megyünk, akkor általában az első kocsiban leszünk a mozdony után közvetlenül.

Figyeljétek a PKE honlapot is: karpatok.eu

A  túrán  fotókat  készítünk,  amelyből  válogatás  készül  és  a  beszámolóval  együtt  felkerül  a
honlapunkra.

Párkány Erzsébet (06/20 3415930)

Pestkörnyéki Kárpát Egyesület



Az októberi túrák még tervezés alatt, de minden 
kedden számítsatok rá, hogy túrázni megyünk.
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________

A levelemben szereplő nagybörzsönyi túra tervét ide is bemásoltam:

Az idei utolsó lehetőség hétköznap (pénteken) a nagybörzsönyi 
kisvasúttal utazni!

2022. augusztus 26. péntek 

Bp-ről vonattal Szobra – 

Szobról busszal Nagybörzsönybe – 

Nagybörzsönyből kisvonattal Nagyirtáspusztára – Nagyirtáspusztáról  kisvonattal  Szobra -

Szobról vonattal Bp-re

Részletesen:

2022. augusztus 26-án pénteken 10 órakor találkozunk a Nyugati pályaudvaron.

10:08 Budapest, Nyugati pu. Z70-es Szobra menő vonat

11:05 Szob – átszállás buszra:

11:15 Szob – Volán 2-es állás, 332/24-es járat Vác felé

11:45 Nagybörzsöny, Petőfi utca 75. Itt szállunk le. 

Megtekintjük a román stílusú Szent István-templomot. 
https://nagyborzsony.hu/turizmus/latnivalok/szent-istvan-templom/

https://nagyborzsony.hu/turizmus/latnivalok/szent-istvan-templom/


Ezután a Bányásztemplomot nézzük meg. 
https://nagyborzsony.hu/turizmus/latnivalok/banyasztemplom/

Elsétálunk a kisvonat megállójába. 

Nagybörzsönyben összesen 2 km-t sétálunk.

13:10 Nagybörzsöny – kisvasút végállomás – itt szállunk fel a kisvonatra

13:55 Nagyirtáspuszta (8 km, 1000 Ft nyugdíjasoknak)

Itt átszállunk a további kisvonat-járatra:

14:05 Nagyirtáspuszta

14:50 Szob (14 km, 2000 Ft nyugdíjasoknak)

Szobon átszállunk a Z70-es vonatra:

14:56 Szob

15:54 Budapest, Nyugati pu.

_____________________________________________________________________________

Megjegyzés: Ha többet szeretnénk sétálni, akkor Nagybörzsönyben vagy visszafelé Szobon lehet.

_____________________________________________________________________________

Függelék menetrendek a kisvasutakról:

https://www.nagyborzsonyikisvasut.hu/menetrend/

Pénteki menetrend:

Nagybörzsönyből Nagyirtáspusztára indul:
9:30, 11:20, 13:10, 15:10, --:--

https://0775bb7c2b.clvaw-cdnwnd.com/8e9b42a282024107786cc9f5467eb1e2/200000114-
2df372df38/ves%20menetrend%202022_02-1.pdf?ph=0775bb7c2b

https://bezinavolgyikisvasut.hu/oldalak/menetrend-39533/

Nagyirtáspuszta - Márianosztra – Szob:

Nagyirtáspusztáról indul: 10:20, 12:10, 14:05, 16:05, 17:50

https://bezinavolgyikisvasut.hu/oldalak/menetrend-39533/
https://0775bb7c2b.clvaw-cdnwnd.com/8e9b42a282024107786cc9f5467eb1e2/200000114-2df372df38/ves%20menetrend%202022_02-1.pdf?ph=0775bb7c2b
https://0775bb7c2b.clvaw-cdnwnd.com/8e9b42a282024107786cc9f5467eb1e2/200000114-2df372df38/ves%20menetrend%202022_02-1.pdf?ph=0775bb7c2b
https://www.nagyborzsonyikisvasut.hu/menetrend/
https://nagyborzsony.hu/turizmus/latnivalok/banyasztemplom/


2022. szeptember

2022. 09. 06. Budai Zöld 

Találkozó 9:55-kor a fogaskerekű Városmajor végállomásánál.

A  fogaskerekű  10:03-kor  indul,  menetideje  14  perc.  A  Széchenyi-hegy,  Gyermekvasút  nevű
végállomásig megyünk.

Onnan kezdjük  a  túrát.  Becsatlakozunk  a  Budai  Zöld  nevű  túraútvonalba.  Több kisebb  kitérőt  is
teszünk, ahol látnivaló ígérkezik. 

Táv: 10,7 km, szint: 110 m fel, 463 m le.

A túra útvonala:

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

A túráról  több helyen lehetséges  lecsatlakozni:  pl.  Széll  Kálmán tér,  Krisztina  körút,  Hegyalja  út,
Gellérthegy.

Az alábbi cikkhez képest visszafelé tesszük meg a Budai Zöldet.

https://www.mozgasvilag.hu/turazas/turautak/gellert-hegy--szechenyi-hegy-tura

________________________________________________________________________________

2022. 09. 13. Budai-hegység: 

Fenyőgyöngye, Guckler-kilátó, Határ-nyereg, Árpád-kilátó

Találkozó: 10 órakor a Kolosy téren a 65 és 65A buszok végállomásán (a piachoz képest felfelé, a
Dunától távolabbra esik). A busz 10:11-kor indul és 7 perc alatt ér a Fenyőgyöngye megállóba. 

 A Fenyőgyöngyétől indul a túra, amely során felmegyünk a Virágos-nyeregbe, a Hármashatár-hegyre
a Guckler Károly-kilátóba, a Határ-nyergen át az Oroszlán-sziklához és az Árpád-kilátóba. Rövidíteni a
Virágos-nyereg  kihagyásával  lehet.  A  túra  vége  az  56-os,  56A  és  61-es  villamos  Nagyhíd
villamosmegállójában lesz. A villamosok kb. 5 percenként járnak és áthaladnak a Széll Kálmán téren
és a Móricz Zsigmond körtéren is.

Táv: 12,2 km, szint: 366 m fel, 499 m le.

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

__________________________________________________________________________________

https://en.mapy.cz/s/hurerepecu
https://www.mozgasvilag.hu/turazas/turautak/gellert-hegy--szechenyi-hegy-tura
https://en.mapy.cz/s/kufudetome


2022. 09. 20. Börzsöny:

 Királyrét, kisvasút

9:08 Budapest-Nyugati Z70-es vonat (Szob felé)

9:43 Kismaros – itt szállunk le a vonatról.

10:00 Kismarosról Királyrétig utazunk a Királyréti Erdei Vasúttal (nyugdíjas retúrjegy 1600 Ft)

10:30-kor érünk Királyrétre ezzel a kisvonattal.

Innen  indul  a  túránk.  Felmegyünk  a  Vár-hegyi  kilátóba,  majd  nyugati  irányba  indulunk.  Nem
mindenhol jelzett úton haladunk. Egy nagy bal ívet leírva a kisvasút Paphegy feltételes megállójába
érkezünk. Rövidítésre a túra elején van lehetőség.

A túra útvonala:

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

Táv: 10,6 km, szint: 340 m fel, 361 m le.

A kisvasút Paphegy feltételes megállójában felszállunk a Kismaros irányába menő kisvonatra. 

Menetrend szerint:  12:43-kor  (a),  vagy 14:43-kor  (b)  vagy legkésőbb 16:43-kor (c)  jön a kisvonat
Királyrét felől, eszerint kell időzítenünk a tempónkat. 

Kismarosra 13:08-ra (a), vagy 15:08-ra (b) vagy legkésőbb 17:08-ra (c)  ér a kisvonat. 

Kismaroson átszállunk a Z70-es vonatra, ami 13:17-kor (a), vagy 15:17-kor (b) vagy legkésőbb 17:17-
kor (c) indul és 37 perc alatt ér a Budapest Nyugati pályaudvarra. (Természetesen a Z70-es több más
időpontban is jár.)

__________________________________________________________________

Függelék:

A kisvasút menetrendje: https://www.kiralyreti-erdei-vasut.hu/menetrend/
Munkanapokon:
Kismarosról: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Királyrétről: 8:38, 10:38, 12:38, 14:38, 16:38 A vonatok menetideje 30 perc egy irányban!
A kisvasút szerelvényei egész évben közlekednek a az alábbi időszakokban: 
- Április 1. és október 31. között minden nap (hétvégén és ünnepnapokon több járattal) 
- November 1. és március 31. között csak hétvégén (szombat, vasárnap, ünnepnap)

https://963a56ec6d.clvaw-cdnwnd.com/2f460792086dab706b0508db31374333/200000201-
61f5261f55/menetrend%202022%20jav%C3%ADtott.pdf?ph=963a56ec6d

_____________________________________________________________________________

https://963a56ec6d.clvaw-cdnwnd.com/2f460792086dab706b0508db31374333/200000201-61f5261f55/menetrend%202022%20jav%C3%ADtott.pdf?ph=963a56ec6d
https://963a56ec6d.clvaw-cdnwnd.com/2f460792086dab706b0508db31374333/200000201-61f5261f55/menetrend%202022%20jav%C3%ADtott.pdf?ph=963a56ec6d
https://www.kiralyreti-erdei-vasut.hu/menetrend/
https://en.mapy.cz/s/deterurelo


2022. szeptember 27.  Pilismarót - Esztergom

9:08 Budapest-Nyugati Z70-es vonat (Szob felé)

10:05 Szob – innen lesétálunk a kompig.

10:40-es komppal Szobról Pilismarótra megyünk.

10:50-kor érünk partot, ekkor indulunk túrázni Esztergom irányába. Rövidítésre nincs lehetőség.

A túra útvonala:

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

Táv: 14,1 km, szint: 552 m fel, 555 m le.

Esztergomból vonattal utazunk Budapestre:

Minden óra 05-kor (G72) és 35-kor (Z72) indulnak vonatok a Nyugatiba (Aquincumban, Újpesten és 
Angyalföldön is megállnak). A menetidő: 1 óra 4 perc.

__________________________________________________________________________________

Függelék:

https://ilovedunakanyar.hu/szobi-komp-pilismarot/

Szobi komp – menetrend

Szobról indul: Pilismarótról indul:
06:40 06:50
07:40 07:50
08:40 08:50
09:40 09:50
10:40 10:50
11:40 11:50
12:40 12:50
13:40 13:50
14:40 14:50
15:40 15:50
16:40 16:50
17:40 17:50
18:40 18:50

Személyjegy: 750,- Ft
Kedvezményes jegy: 650,- Ft

____________________________________________________________________________

https://ilovedunakanyar.hu/szobi-komp-pilismarot/
https://en.mapy.cz/s/lukukadoto
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