
A váci sasbérc tetején 
 

Áprilisi túránk Dunakanyarban elhelyezkedő, úgynevezett Duna-balparti rögök legmagasabb és 

egyben legismertebb hegyére, a Vác fölött sasbércként emelkedő hegy 652 méter magas Naszály 
hegyre és környékére vezet. Autóbuszunkat Szendehely központjában hagyjuk el, majd kényelmes 

sétával kezdjük meg túránkat a Lósi-patak mentén. Utunk felénél egy merész irányváltással 
nekirugaszkodunk a Naszály csúcsára vezető erős kaptatónak és egészen a Látó-hegy kiváló 

panorámát kínáló ormáig haladunk. A kimerítő tájcsodálást követően lefelé fordítjuk orcánk és 

visszabaktatunk Szendehelyre, ahol megízlelhetjük a Szepi Fogadó kiváló ételeinek sorát. 
 

A túra szervezője: Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidősport Club  
 

A túrát megtervezte és vezeti: Lovas Zoltán 

 
Indulás: a Polgármesteri Hivatal parkolójából autóbusszal 2022. április 23-án (szombat) 6.30 

órakor 
 

Hazaérkezés: Kb.:21.00 óra körül 

 
Útvonal autóbusszal: Kecskemét – Vác– Szendehely 

 
Túra útvonal: Szendehely -  -  - Gyadai-rét -  - Török-rét –  - Kopasz-tető –  - Násznép 

barlang –-  - Naszály –  - K  - Látó-hegy – K  -  - Bikk-kút -  - Szendehely (Szepi 

Fogadó) 
 

Kb.: 17 km hosszú, az útvonal első felében enyhén, majd féltávtól (a Naszály-csúcsig) erősen 
emelkedő, ezt követően végig lejtő (712 m fel, 689 m le), közepesnek is titulálható túra.  

A húsvéti vigasságokkal tetézett tavaszi fáradtság, a túlzott sonkafogyasztásból eredő gyomorbajok, 

vagy a locsolóversek mormolása és a kölnivíz eltávolítása okozta idegrendszeri problémák 
jelentkezése esetén az útvonalat megpróbáljuk lerövidíteni vagy gyógyírt találni a veszedelmes 

gondokra. 
 

Ajánlott felszerelés: kis hátizsák sok elemózsiával, itallal. A húsvéti hangulat felidézéséhez hímes 

tojás, fonott kalács és jóféle füstölt sonka hozatala ajánlott. Túra közben vásárlási lehetőségre nem 
lesz lehetőség. Erős, lehetőleg magas szárú vízhatlan túracipő, kamásli, réteges öltözködés, 

havas/esőkabát. Kérjük, hogy az utazáshoz mindenki hozzon magával váltócipőt! 
 

Jelentkezés: A szabad férőhelyek erejéig, legkésőbb 2022. április 20-ig a részvételi díj átutalással 

történő kiegyenlítésével egyidejűleg Bognár Valériánál és Lovas Zoltánnál a félemelet 13. számú 
helyiségben (telefonszám: 512-269). A számlaszám: UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT 

10918001-00000072-09750008. 
 

 
Részvételi díj: egyesületi tagoknak és hivatali dolgozóknak 3.500 Ft/fő, más személyeknek 4.500 

Ft/fő, amely összeg az utazás és a túraszervezés költségeit tartalmazza.  
 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Dunakanyar
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Duna-balparti_r%C3%B6g%C3%B6k&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1c
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sasb%C3%A9rc

