
 

Börzsönyi kódorgás 

 
Szeptemberi szezonnyitó túránk a Börzsöny-hegység sokak által kevéssé ismert keleti részére vezet. 

Márianosztráról a „Börzsönyi Sinkanszennel” száguldunk Nagyirtáspusztásra, ahonnan kezdetét 

veszi csúcshódítások sora. Rövid, de annál meredekebb csúcsok sorát másszuk meg, mígnem 
visszaérkezünk a Márianosztrán várakozó autóbuszunkhoz. Igény esetén, rövid szervizelést 

követően meglátogathatjuk a börtön töltelékest mesterien készítő főtéri Kis Róza éttermet. 
 

A túra szervezője: Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidősport Club  

 
A túrát megtervezte és vezeti : Lovas Zoltán 

 
Indulás: a Polgármesteri Hivatal parkolójából autóbusszal 2022. szeptember 18. (VASÁRNAP) 

6.30 órakor 
 
Hazaérkezés: Kb.: 21.00 óra körül 

 
Útvonal autóbusszal: Kecskemét – M5 – M2 – Szob – Márianosztra - Kecskemét 

 

Túra útvonal: Nagyirtáspuszta -  - Nagy-Koppány -  - Koppány-nyereg -  - Szeles-hegy – 
Pribék-tisztás –  -  - Nagy-Galla -  –  - Zuvár-hegy -  -  - Márianosztra 

 
Kb.: 18 km hosszú, könnyű nyárvégi, néhol kellemesen, néhol kellemetlenül hullámzó (szinte 

légies) túra (709 m fel, 741 m le). A forrásokra, kutakra és vízköpőkre ne számítsunk, ezért innivaló 

bármilyen formáját javallott a batyuba készíteni.  
 

Ajánlott felszerelés: Kis hátizsák sok elemózsiával és itallal. Különösen ajánlott keszőcés lepény, 
lekváros krepli vagy jó adag zsámiska elcsomagolása. A lassúbb túratársaknak lépésszaporítóként 

néhány deci must vagy murci bebatyuzása is javallott. Vásárlásra és egyéb töltekezésre a túra elején 

és végén lesz mód.  
 

Jelentkezés: A szabad férőhelyek erejéig, legkésőbb 2022. szeptember 13-ig a részvételi díj 
átutalással történő kiegyenlítésével egyidejűleg Bognár Valériánál és Lovas Zoltánnál (telefonszám: 

76/512-269). A számlaszám: UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT 10918001-00000072-

09750008. 
 

Részvételi díj: egyesületi tagoknak és hivatali dolgozóknak 5.000 Ft/fő, más személyeknek 6.000 
Ft/fő, amely összeg az utazás és a túraszervezés költségeit tartalmazza. A nyakló nélküli evés, ivás 

és egyéb turistához méltatlan viselkedésből eredő károkozás költségeit mindenki maga fedezi! A 

vonatozás ára teljesárú jegy esetén 1200 Ft/fő, melyet a vonaton kell megvenni egyénileg. 

 

Egyebek: A túra rossz idő és egészen rossz idő esetén is megrendezésre kerül! 
 

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

 

Túrán mindenki saját felelősségére vesz részt! 

 

 


