
Iránytű a természetben
 

Börzsöny, Királyrét 



Mielőtt elindulnál...
A táv 13 km
Királyrét » Foltán-kereszt
Foltán-kereszt » Szénpataki kulcsosház 
Szénpataki kulcsosház » Bajázó-tó
Bajdázó-tó » Királyrét

Időtartam kb 4-5 óra
(kényelmes tempóban)

Parkolóhely Királyréten a központi
parkolóban  (linkhez kattints)

351 vagy 352 jelölésű volánbusszal (Vác
irányából) (linkhez kattints), megálló
neve: Szokolya, Királyrét

Mosdó a Fáradt Vándor Étteremben
vagy a Hiúz Házban 

Víz vásárlási lehetőség (Fáradt Vándor
Étterem, Várhegy Vendéglő)

Ha útközben esetleg segítségre,
további információra lenne szükséged,
a +36 70 639 2647 mobilszámon tudod
felvenni velem a kapcsolatot. 

https://goo.gl/maps/CrjB1QztZGXmChpk8
http://www.menetrendek.hu/


Az útvonal szintrajza

Királyrét

Foltán-kereszt

Királyrét



Részletes túraútvonal leírás

Ez túra Királyrét, központi parkolóból indul. A központban
található, a túraútvonalakat jelző táblával és térképpel
szemben állva JOBBRA kell elindulni az aszfaltozott úton,
követve a KÉK KERÉKPÁRÚT jelzést.
A Szén-patak mentén, az aszfaltozott műúton kell haladni
a kőhídig (szakasz táv: 3 km), majd itt át kell kelni ezen a
patak fölött áthaladó hídon és továbbra is a KÉK
KERÉKPÁRÚT jelzést kell követni egészen a KÉK SÁV
jelzés kereszteződésig (szakasz táv: 700 m).
Ennél a kereszteződésnél BALRA (felfelé haladva) kell
rátérni a KÉK SÁV jelzésű útra, melyet egészen a Foltán-
keresztig kell követni (szakasz táv: 3 km).
A kereszttel szemben állva, JOBBRA tér le a KÉK
NÉGYZET jelzésű útvonal, melyet lefelé ereszkedve kell
követni egészen az aszfaltozott útba történő
becsatlakozásig (szakasz táv: 2,5 km). Innen továbbra is a
KÉK NÉGYZET jelzésű útvonal lesz a követendő, ami
ismét becsatlakozik majd a műútba (szakasz táv: 200 m)
és azon halad tovább. Ekkor már jól kivehető a
Szénpataki kulcsosház épülete.
A kulcsosház mellett elhaladva továbbra is a KÉK
NÉGYZET jelzést kell követni, ami a patakátkelést
követően JOBBRA leágazik (szaksz táv: 70 m) és felvezet
a hegyoldalon.
A hegygerincre felérve  a KÉK NÉGYZET jelzésű
útvonalat BALRA kell tovább követni. A hegygerincről
kényelmesen leereszkedve az útvonal megérkezik a
Bajdázó-tóhoz (szakasz táv: 2 km).
A tótól elindulva továbbra is a KÉK NÉGYZET jelzést kell
követni, ami  becsatlakozik az útvonal elejéről már
megismert KÉK KERÉKPÁRÚT jelzésű aszfaltútba
(szakasz táv: 800 m). Ezt követve az útvonal visszaér a
kiindulási ponthoz, ezzel a körtúra Királyrét központjában
véget ér.



Bajdázó-tó: A tavat a vasérc kohászat miatt az
1700-as években, mesterségesen hozták létre. Az
eltelt évszázadok alatt azonban majdnem teljesen
feltöltődött és eliszaposodott. 2010-ben a tavat és
környezetét helyreállították, így ma már a
Királyréti tanösvény egyik állomásaként kellemes
pihenőhelyként és vizes élőhely megfigyelési
pontként szolgál. A tóban szép számban élnek
mocsári teknősök és különféle békák is. Ne
feledjük, hogy hazánkban a mocsári teknősök
védett állatok!

Látnivalók

Egykori Bajdázói kőfejtő: A kőfejtőben egészen
2007-ig vasas andezitet, dácitot fejtettek. 1912-
ben vasúti szárnyvonalat is építettek a bányához,
hogy a kitermelt andezit szállítását
megkönnyítsék. Ma már ez a vasúti szakasz nem
létezik. Az egykori kőfejtő napjainkban új életre
kelt, hiszem színes, meredek falain kialakításra
került a Bajdázó Sziklamászóiskola.

http://geomania.hu/lelohely.php?lelohely=250


Szénpataki kulcsosház: Az Ipoly Erdő Zrt. által
üzemeltetett kulcsosház, mely 5 szobában
összesen 33 fő elszállásolására alkalmas.

Foltán-kereszt: A 710 méter magasan állított
kőkereszt néhai Foltán János erdésznek állít
emléket. A kereszten látható véseten ez áll:
„Jézus nagyobb dicsőségére 1890 Fultán János
orozva meggyilkolt erdész emlékezetére.” Az
emlékmű egy tragédia okán került felállításra,
mivel néhai Foltán János erdővéd lefülelt néhány
fatolvajt, akik indulatukban nagy dulakodásba
kezdtek vele, majd életét vették a derék
erdésznek.

Látnivalók

Várhegy-kilátó: 2020.10.08-án került átadásra a
Börzsöny legújabb, 15 méter magas kilátója, a
Királyrét fölött magasodó Várhegy-kilátó, mely az
Ipoly Erdő Zrt. és a Magyar Természetjáró
Szövetség közös munkája révén épült meg.

https://www.facebook.com/zebegenyireteshaz
https://www.facebook.com/zebegenyireteshaz
http://hajozasimuzeum.tabulas.hu/
http://hajozasimuzeum.tabulas.hu/
https://www.facebook.com/zebegenyireteshaz
https://www.facebook.com/zebegenyireteshaz


Mentsd el a telefonodban ezt a linket.
Tölts le a mobilodra egy számodra
szimpatikus tracking applilációt. Én a Bergfex
appot használom. Ha ezt választanád, itt éred
el iPhone, itt pedig Androidos készülékre.
Ennek az appnak a menüjében keresd meg a
Beállítások menüpontot, majd válaszd ki a
GPX importálása opciót
Keresd meg a mobilodra lementett .gpx
formátumú adatot.
Nevezd el a GPS útvonaladat, ahogyan
szeretnéd, majd mentsd el.
Ezt követően az applikáció be is rajzolja a
térképen az általad betöltött útvonalat. A
Követés indításával már útnak is indulhatsz!
A későbbiekben ezt az útvonalat a Saját
fiókodban a Túráim fül alatt fogod megtalálni
az általad megadott elnevezéssel.

Hasznos információk
Az útvonal GPX formátumú változatát – ami a
telefonodon használt  „tracking applikáció”
segítségével vagy a GPS készülékedre letöltve
végig mutatja majd számodra az utat – az alábbiak
szerint éred el.

Segítség a GPX formátumú link használatához:

bergfex Outdooractive AllTrails Futás és Séta app

https://oad.outdooractive.com/download.tour.gpx?i=193630983&project=oad-mtsz&lang=hu
https://apps.apple.com/hu/app/bergfex-tours-gps-tracking/id912776148?l=hu
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bergfex.tour&hl=hu&gl=US


Hasznos információk

Néhány fotóval is szeretném bemutatni az útvonal
látnivalóit. A képeket ezen a Google Drive linken
keresztül éred el, itt tudod megtekinteni azokat.

Végezetül pedig szeretnék segítséget nyújtani a
túraútvonal jelzések értelmezéséhez, mivel egészen
sok féle jelöléssel lehet találkozni az útvonalakon.
A témáról ebben a blogbejegyzésemben olvashatsz
részletesebb információkat.
 

https://drive.google.com/drive/folders/1naSZWdTqR-TtXABAOF0jXPbkwHK139yl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dIfXR7TZGdDtO-4RxTWSa6U3Zk-MdtL3?usp=sharing
https://www.na-tura.info/l/mit-jelentenek-pontosan-a-turautvonal-jelzesek-avagy-iranymutatas-a-vadonban/


Kívánom, hogy legyen a
túrád természetközeli!

 
Menyházi Regina

NaTúravezető

A körtúra csomagban található tartalmak felhasználása
nyomtatásban, vizuális vagy elektronikus médiában kizárólag

Menyházi Regina e.v. előzetes engedélyével
történhet.


