
             
 

 

 
 
 
 
 
 
Az Isaszegi Múzeumbarátok Köre és az Isaszegi Természetbarát Klub teljesítménytúrát szervez, amelyre 
valamennyi érdeklődőt szeretettel vár. 
 
A túra megrendezésével Szathmáry Zoltánnak, az isaszegi Falumúzeum létrehozójának kívánunk emléket 
állítani a múzeum megnyitásának 50. évfordulója alkalmából. Ezenkívül szeretnénk megismertetni a 
természetjárókkal, turistákkal a Gödöllői-dombság kevésbé ismert, teljesítménytúrák által alig nem érintett 
szép tájait, turistaútjait.  
 
A túra útvonala: 
30 km: Falumúzeum – Szobor-hegy – Őregtemplom - Honvédsírok – Öreg-hegy – Hársas – Bajtemetés – 
Koporsó-völgy – Levendulás-völgy – Pécel – Vár-hegy – Látó-hegy – Gazda-erdő, vízmű – Péceli műút, 
kereszt – Bolnokai-dombhát – Tőzeg-tavak – Szent Márton kútja – Falumúzeum.  
15 km: Falumúzeum – Szentgyörgypuszta – Sápi út – Szobor-hegy – Honvédsírok – Öregtemplom – Rákos-
patak hídja – Bolnokai-dombhát – Tőzeg-tavak – Szent Márton kútja – Falumúzeum. 
5 km: Falumúzeum – Szobor-hegy – Honvédsírok – Őregtemplom – Falumúzeum. 
 

A túra rövidített neve 30 km 15 km 5 km 

Táv 31,05 km 17,3 km 5,5 
Szintemelkedés 885 m 261 m 153 
Rajt és cél helye Falumúzeum 
A rajt ideje 6:00-9:30 7:00-11:00 8:00-12:00 
Pontnyitási sebesség 7,0 km/h 7,0 km/h 7,0 km/h 
Szintidő 8 óra 5 és 3/4 óra 2 és fél óra 
Nevezési díj 700.- Ft/fő 600.- Ft/fő 500.- Ft/fő 

Kedvezményesen 600.- Ft/fő 500.- Ft/fő 400.- Ft/fő 

 

Kedvezményes nevezési díj: a túra honlapján (http://itk.isaszeg.info/szathmary-zoltan-emlektura) 
történő előzetes regisztrációval, amennyiben az a túrát megelőző nap este 8 óráig beérkezik.  
Az induló pillanatnyi helyezését a célba érve azonnal meg tudjuk mondani, végleges helyezése az azonos 
távon induló utolsó túrázó beérkezésekor az ITK honlapján rögtön olvasható lesz! 
 
Szolgáltatás: igazolófüzet térképmelléklettel, üdítő, zsíros-, májas-, lekváros kenyér, gyümölcs, édesség 
(csoki, nápolyi), valamint csomagmegőrzés. A túra után a múzeum díjmentesen megtekinthető. 
 
Díjazás: oklevél, kitűző (túratávonként változó) 
 
A rajt megközelítésére az 5:35-tól minden óra 35. percében Budapest-Keleti pályaudvarról Hatvanba induló 
személyvonattal (a menetidő 32 perc), vagy Gödöllőről 5:53, 6:30, 7:43, utána pedig minden óra 43-kor induló 
vonattal.  A Falumúzeum a vasútállomástól 1,6 km-re van. 
 
Ajánlott felszerelés: Gödöllői-dombság atlasz (Szarvas-Faragó), bejáratott túracipő, esőköpeny, íróeszköz, 
fényképezőgép.  
 
A túrával kapcsolatosan érdeklődni lehet: 
 
Szmolicza József rendező (Isaszegi Múzeumbarátok Köre). Tel: (70) 337-8978, E-mail: muzeum@isaszeg.hu,  

weboldal: muzeum.isaszeg.hu  
Notter Béla rendező (Isaszegi Természetbarát Klub). Tel: (20) 254-1746, E-mail: notter.bela@upcmail.hu,  

weboldal:  itk.isaszeg.info. 
 

Támogatóink: Nyugdíjasok Baráti Köre, Mozdulj Velünk Egyesület. 

Szathmáry Zoltán emléktúra 
30, 15 és 5 km-es távokon 

2017. október 8. (vasárnap) 
 

  


