
A januári hó nyomában 

(Csóványos – Nagy-Hideg-hegy) 

 

2022. évi első túránk hazánk egyik legmagasabban fekvő (reményeink szerint havas) vidékére a Börzsöny-

hegységbe vezet. Utunk első felében Diósjenő határából egy 7 km-es folyamatos emelkedőt leküzdve jutunk 

fel a Csóványos 938 méter magas csúcsára. Az itt található kilátóból nyíló panoráma retinánkba égetését 

követően nekivágunk túránk legszebb részének, az egykori vulkán kalderájának peremén futó ösvénynek. 

Többszöri megállót követően érjük el a Nagy-Hideg-hegyi turistaházat, majd egy jókora pihenőt követően 

leballagunk a Királyrét határában várakozó járművünkhöz.  

 

A túra szervezője: Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidősport Club 

 

A túrát megtervezte és vezeti: Lovas Zoltán 

 

Indulás: a Polgármesteri Hivatal parkolójából autóbusszal 2022. január 15-én (szombat) 6.30 órakor 

 

Hazaérkezés: Kb.:21.00 óra körül 

 

Útvonal autóbusszal: Kecskemét – M5 – M2 – Diósjenő – Királyrét - Kecskemét 

 

Túra útvonal: Diósjenő –  - Csóványos –  - Nagy-Hideg-hegy -  - Magas-Taxi volt turistaház - – 

Királyrét (Cseresznyefa parkoló) 

 

Kb.: 15 km hosszú, az útvonal első felében erősen emelkedő, (864 m fel, 701 m le) könnyűnek nem 

mondható túra. Az időjárási viszonyok a túrát nehézzé tehetik. Ebben az esetben az útvonalat módosítjuk, de 

ettől nem lesz könnyebb! 

 

Ajánlott felszerelés: kis hátizsák sok elemózsiával, itallal (forralt bor és társai). A hazánkban mostanság oly 
ritka téli hangulat felidézéséhez hóágyú, műhó, műfenyő, némi tavalyi szaloncukor és frissen sütött mákos 

bejgli hozatala ajánlott. Túra közben élelem és italnemű beszerzésére a Nagy-Hideg-hegyi turistaházban van 

nyílik lehetőség. Erős, lehetőleg magas szárú vízhatlan túracipő, kamásli, réteges öltözködés, esőkabát.  

 

Kérjük, hogy az utazáshoz mindenki hozzon magával váltócipőt! 

 

Jelentkezés: A szabad férőhelyek erejéig, legkésőbb 2022. január 12-ig a részvételi díj befizetésének 

igazolásával egyidejűleg Bognár Valériánál (bognar.valeria@kecskemet.hu) vagy Lovas Zoltánnál 

(lovas.zoltan@kecskemet.hu). 

 

Részvételi díj: egyesületi tagoknak 3.500,-Ft/fő, más személyeknek 4.500,-Ft/fő, amely összeg az utazás és 

a túraszervezés költségeit tartalmazza, a turistaházban történő tivornyázás, valamint a téli Börzsöny egyéb 

örömeinek élvezetéből fakadó költségek kivételével. 

 

Egyebek: A túra minden időjárási körülmények között megrendezésre kerül  

 

A túrát minimum 35 jelentkező (a részvételi díjat befizető turista) esetén indítjuk! 

 

Túrán mindenki saját felelősségére vesz részt! 
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