Csévharaszti Homoki Erdőben Teljesítménytúra
Maraton 40 km

Név
Rajtidő

Célidő

Csévharasztig:
A rajtból elindulunk a Piros sáv jelzésen Hosszúberek házai között vezető úton, míg el nem
érjük a 4-es számú főutat. Itt nagyon figyelmesen keljünk át a forgalmas főúton, majd az út
túlsó oldalán balra a szántás szélén haladunk a földúton, míg a 4-es útról jobbra leforduló
„Széles út”-hoz el nem érünk, ahol azon folytatjuk utunkat, és megkezdjük a Vasad környéki
tanyavilág felfedezését. Vasad közelében a Rózsahegyi elágazástól továbbra is a Piros sáv
jelzésen haladunk míg el nem érjük Csévharaszt szélét, és a Haleszi úti elágazást, ahol tovább
egyenesen a Piros négyzet jelzésen Csévharasztra térünk be. A már aszfaltos Petőfi Sándor
utcán haladunk végig, míg el nem érjük a keresztező Kossuth Lajos utcát, ahol balra a
buszmegállónál találjuk a Piros négyzet jelzés végén a Rigó kocsmát, ahol frissíthetünk.
Csévharaszttól Ócsáig:
A kocsmától vissza indulunk a Piros négyzet jelzésen a Petőfi Sándor utcán, míg ismét el nem
érjük a Haleszi úti elágazást. Itt balra fordulva a Piros sáv jelzésen folytatjuk utunkat Ócsa
irányába. Az Ősborókás Természetvédelmi területen egyenesen haladunk keresztül, míg el nem
érünk a Borókás kereszteződéshez, de mi haladunk tovább a Piros sáv jelzésen de velünk tart
a Sárga sáv jelzés is a következő Hazai nyáras elágazásig, de mi nem térünk le utunkról, csak
a Sárga sáv jelzést hagyjuk magunk után, mert mi megyünk tovább a Piros sáv jelzésen a
következő pihenőhelyig az Édes-házi pihenőhelyig. A jelzésünk innen is változatlan a Piros
sáv továbbra is Hubertusz Kápolnán át a következő Gombosi úti elágazásig, ahol
változatlanul haladunk a Piros sáv jelzést követve, de innen már a szintén Ócsára vezető Zöld
sáv jelzés is velünk tart. Az aszfaltos M5-ös autópálya felüljáróján áthaladva sóderes útra érünk,
és azon haladunk a távvezetékkel párhuzamosan míg el nem érjük az aszfaltos Ócsára vezető
utat, ahol balra fordulunk. (Lehetőség van a vasút mellett vezető Ócsára vezető aszfaltos úton
jobbra fordulva és azon haladva elérni Ócsa települést, és központját, azaz a Hősök terét, és
ismét a Piros sáv jelzést.) A vasút mellett vezető aszfaltos úton kb 400 m után jobbra a vasúti
útátjárón átkelünk, majd a földút az erdősáv közelében jobbra fordul, és ezzel irányba fordulva
haladunk továbbra is a Piros sáv jelzést követve Ócsa településig. Ócsa központjában a BajcsyZsilinszky utcán a Szentháromság Katolikus templom mögött jobbra a Falu Tamás utcába
fordulunk, és ezen át érjük el a vasútállomást.
Nyomóskutak Csévharaszton: A Petőfi Sándor utcában a buszfordulónál jobbra a
körbekerített játszótér mellett van egy kis park Balla Károly fa mellszobrával, és itt a tuják
mögött van egy nyomós kút. Illetve bent az elkerített játszótéren egy nyomós ivócsap. Tovább
a Petőfi Sándor utcában haladva és a keresztező Kossuth Lajos utcát elérve szemben a 2. ház
előtt is van egy nyomós kút.
Vonat indul Ócsáról Budapestre: minden óra 45. percében
Vonat indul Ócsáról Dabas felé: minden óra 16. percében. Kecskemétre 14:16-kor.
Ellenőrző pontok:
Csévharaszt, kocsmában, Nyitva 9:3012:30-ig.

Cél, Ócsa, Nyitva 13:30-17:30-ig

Probléma esetén hívja a rendezőt: 06-20-272-3463
Gratulálunk a túra teljesítéséhez!

Végig a Piros sáv jelzésen Ócsáig, Csévharasztra betérve a Piros négyzet jelzésen a
Haleszi út elágazásnál a Rigó kocsmához.

