
A „MEZŐFÖLDI  MIKULÁS” 
teljesítménytúrák 
igazoló lapja és útvonal  leírása

Minden résztvevőt köszöntünk és sikeres teljesítést kívánunk. 
A túrán közutakat és vasutat is keresztezünk, ezért felhívjuk mindenki figyelmét 

a fokozott óvatosságra. A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt, a rendezőség-
től kártérítés semmilyen címen nem igényelhető!

A  szintidők:  15 km / 5.5 óra,  20 km / 6 óra  és  30 km / 8 óra.
A 20 és 30 km-es táv a nagykarácsonyi általános iskola aulájából indul. Az 

iskolaudvarból kilépve a Rákóczi utcán jobbra fordulunk. Elhaladunk a híres nagy-
karácsonyi postahivatal előtt, majd elérve a Petőfi utcát, azon balra fordulva folytat-
juk utunkat mintegy 160 m-t. Elérjük a Mikulásházat, s innen a „zöld sáv” mentén 
megyünk tovább (szinte végig a „zöld”-et követjük, kisebb letérésekkel). A Jókai ut-
cán balra, majd 100 m után jobbra fordulunk az Alkotmány utcára. Ezen haladunk 
a templom előtti térre, ahol a „Nagykarácsony, templom” ellenőrző pontot találjuk.  
Akit érdekel, nézze meg az 1936-ban épített római katolikus templomot és a mellette 
kialakított Betlehemet.

Az igazolás begyűjtése után a Szőlőhegyi úton megyünk tovább Előszállás irá-
nyába. Átkelünk egy hídon (jobbra gyurgyalagos löszfalat láthatunk), majd elérjük 
a vasúti felüljárót. Átmegyünk alatta, s az első földes-köves úton balra fordulunk. 
Egyenesen, ÉK-i irányba haladunk 1300 m-t, ahol elérünk egy keresztutat. Itt balra 
fordulunk, s egy patak állít meg bennünket. Vigyázzunk! A hídon mindenki óvatosan 
és egyenként keljen át! A híd után 60 m-t megyünk és jobbra fordulva mintegy 900 
m-t haladunk Ménesmajor irányába. Amennyiben az út nagyon sáros, akkor a jobb 
oldalon húzódó legelőn haladjunk!  Elérünk egy szintben keresztezendő vasútvonalat, 
átkelünk rajta, majd újabb 900 m után beérünk a szebb napokat látott Ménesmajor 
„központjába”. Az előttünk álló épületmaradványt balról megkerülve találjuk a „Mé-
nesmajor” ellenőrző pontot. Ez egyben a 15 km-es táv rajthelye.

Innen a három táv – 15, 20, 30 km – majdnem végig együtt halad a „zöld sáv” 
mentén. Mindenki, miután az ide passzoló bélyegzőlenyomatot megszerezte, É-ÉNY-i 
irányba induljon. Elhaladunk a jobbra lévő régi majorsági lakóházak mellett, s kb. 370 
m után nyílt terepre érünk. Jobbra-balra szántók szegélyezik az utat. Elhaladunk a 
több száz éves csikósréti kocsányos tölgy mellett. A túránk során érintett három köz-
ség legöregebb fái közé tartozik. Ballagunk tovább, míg egy idő után „elfogy” a földút. 
Jobbról fiatal szilfák határolta villanypásztoros legelő, balról  továbbra is szántó. Kö-
vetjük a Ménesmajorból idáig vezető útirányt. Elérünk egy bozótossal benőtt kis dom-
bot. A jelzést követve balra felmegyünk a dombra, majd a domb túloldalán a szántó 
szélén jobbra fordulva megyünk 30 m-t. Itt jobbra bemegyünk a fák közé. A „zöld” je-
leket követve elérjük a még működő vasút sínpárját. Nagy körültekintéssel keljünk át a 
síneken! A vasút töltésén a túloldalon leereszkedve átvágunk a fák között, s az ott futó 
dűlőúton jobbra fordulunk. Balra erdő, jobbra nádasos-bozótos található. Kb. 300 m 
múlva az erdő sarkánál balra fordulunk. Követjük az erdő szélén haladó földutat, s 500 
m után kiérünk a fás részből, hogy újra szántók között menjünk tovább. Az erdő sar-
kától számítva 1100 m-t megyünk a kitaposott úton először jobbra majd balra kanya-
rodva, s elérünk a következő ellenőrző pontunkhoz, a „Mezőfalva, Bolondvár”-hoz. 
Itt minden résztvevő megkapja bélyegzőjét és csokiját. A Bolondvár már a kőkorban 
és a bronzkorban is lakott hely volt, de dupla-kalapos alakját az Árpád-korban nyerte 
el. Rajta több védett és fokozottan védett növényfaj él, ezért (is) 2004-ben Natura 2000 
védettséget kapott. Jó időben szép kilátás nyílik főleg nyugati irányba.

É-ÉNY-i irányba haladunk tovább. Balra fasor, jobbra erdősáv található. Pár száz 
méter után érdemes megállni és hátranézni, jól látható a Bolondvár alakja. A vártól 2 
km-re egy telephelyre érünk, melynek kerítését jobbról megkerülve elérjük a Mező-
falva szélén futó Dunaújváros-Sárbogárd országutat. Átmegyünk az úttesten, s jobbra 
fordulva a járdán megyünk tovább. Az első utcán – a Kinizsi utcán – balra fordulva el-
megyünk egészen az utca végéig. Itt először József nádor, királyi főherceg mellszobrát 
(2000-ben állították) majd az I. világháborúban elesettek tiszteletére 1927-ben állított 
„Hősök”-emlékművét tekinthetjük meg. A szobrok mellett áll Mezőfalva legrégebbi,  
1787-ben épített épülete, a Mansard-tetős plébánia. A paplak egy árkáddal, mint egy 
híddal kapcsolódik az 1937-ben felszentelt, monumentális neobarokk stílusú római 
katolikus templomhoz. A templom sarkánál jobbra fordulunk, s a József Nádor úton 
haladunk K felé 550 m-t. Útjelző táblák mutatják, hogy térjünk le balra a Kossuth 
Lajos utcában található „Mezőfalva, tájház” ellenőrző ponthoz. A tájház udvarán be-
gyűjtjük soros igazolásunkat, s forralt bor illetve meleg tea segít a téli időt elviselni. A 
tájházat javasoljuk megtekinteni, hiszen Mezőfalván az egyetlen, gazdasági épületeivel 
együtt épségben megmaradt XIX. századi parasztház, mely kívül-belül megtekintésre 
érdemes.

Miután kipihentük magunkat, visszamegyünk a József Nádor utcába, s jobbra 
fordulva a „zöld” jelzés mentén folytatjuk túránkat. Hamarosan elhagyjuk a lakóöve-
zetet, majd az utolsó lakóháztól számítva 800 m múlva elérjük a Mezőfalvi Szőlőhe-
gyet. Itt egy útkereszteződésben balra kell fordulni az aszfaltos úton, majd 600 m után 
letérünk egy földes-kavicsos útra. Ezen megyünk K-i irányba 430 m-t, s megállhatunk 
a szőlőhegyi Mária-kápolnánál. Újabb 400 m után elhagyjuk a szőlőhegyet, majd akác 
fasoros (már ami megmaradt belőle) földúton haladunk tovább, hogy 1800 m után 
egy fontos elágazáshoz érjünk:

 A 30 km-es távot teljesítők a „zöld” jelzés mentén elindulnak ÉNY-i irányba. 
Jobbra fasor, balra szántó. 1200 m után az út enyhén  jobbra fordul, majd ezt az irányt 
tartva 3 km után elérjük a Mélykútra vezető országutat. Nem megyünk be a Nagy-
venyimhez tartozó kis településre, hanem az országúton jobbra fordulva követjük a 
„zöld”-et. Újabb 1200 m után az út bal oldalán egy rossz állapotban lévő buszmegálló-
nál frissítésként nagyvenyimi almát kapunk és a bélyegzőt a „Mélykút,buszmegálló” 
ellenőrző ponthoz. Ezután az útról jobbra lekanyarodva követjük a jelzést D felé. Ele-
inte nyílt terepen, majd később fasorban megyünk 4 km-t. Elérjük a nagyvenyimi 
ipartelep szélét, az út kőtörmelékessé vált, majd 500 m megtétele után elérjük azt az 
aszfalt utat, ahonnan ismét együtt megy a három túratáv.   

A 15 km-es és a 20 km-es táv résztvevői a leírásban az első hasáb alján lévő 
elágazásban jobbra, a gyártelep felé haladva kövessék a szalagozást! Kétoldalt legelők 
között menve 500 m után elérjük az ipartelepet. Itt balra kanyarodva, az épületek kö-
zött haladó aszfaltúton 400 m múlva találkozunk a balról becsatlakozó 30-asokkal és 
innen együtt megy a három túratáv.

Ismét egy útvonalon, a 15, 20, 30 km-es távok a „zöld” sávon D-i irányba ha-
ladva elérik Nagyvenyim szélső lakóházait. A Fő utcán 100 m-t megyünk és jobbra 
fordulunk  a Táncsics Mihály utcába. Újabb 130 m után elérjük Nagyvenyim 1940-es 
években épített római katolikus templomát. Letérünk a templomkertbe, és a térkö-
ves úton végigsétálunk a 2012. augusztusában felújított Szent Bernát Arborétumon. 
Itt megnézhetjük Nagyvenyim legrégebbi és egyetlen országos védettségű műemlék 
épületét, az 1737-ben épített volt cisztercita rendházat. Ajánljuk mindenki figyelmébe 
a rendház nyugati homlokzatán található, hazánkban csak itt lévő ciszter rendi cí-
mert, mely eredeti, barokk, festett  kőcímer. Akár nagyobb sétát is tehetünk a park fái 
között kanyargó sétautakon. A parkot a másik, a déli kijáraton, a Bem utcára kiérve 
hagyjuk el. Balra fordulva 250 m-t megyünk a Fő utcáig. Átmegyünk a másik oldal-
ra és a „zöld” sávot követve megérkezünk a célunkhoz, a Kossuth Lajos Általános 
Iskolába, ahol megkapjuk végső jutalmunkat és pótolhatjuk a túránk során leadott 
energiánkat. Akinek van még ideje, feltétlenül nézze meg az iskola mellett található, a 
környéken egyedülálló Mesterségek Fáját, melyet Nagyvenyim a bajor testvértelepülé-
sétől, Altomünstertől kapott illetve az önkormányzat mellett álló Barátság-követ, mely 
egyben a túránkat vezető „zöld” sáv kiindulópontja.  

Minden túrázónak jó túrázást kívánunk!
Ha túra közben bármilyen probléma felmerül, a rendezőket a következő szá-

mokon lehet utolérni: Németh László: 06/70-396-8300, Farkas Gyula: 06/30-385-
9295 és Kiss Csaba Gábor: 06/20-477-0481.
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Rajtszám
A „MEZŐFÖLDI  MIKULÁS” teljesítménytúrák 

igazoló lapja és útvonal  leírása
Minden résztvevőt köszöntünk és sikeres teljesítést kívánunk. 
A túrán közutakat és vasutat is keresztezünk, ezért felhívjuk mindenki figyelmét a fokozott óvatosságra. A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt, a 
rendezőségtől kártérítés semmilyen címen nem igényelhető !          A  szintidők:  15 km / 5.5 óra,  20 km / 6 óra  és  30 km / 8 óra.

A 20 és 30 km-es táv a nagykarácsonyi általános iskola aulájából indul. Az iskolaudvarból kilépve a Rákóczi utcán jobbra fordulunk. Elhaladunk a híres 
nagykarácsonyi postahivatal előtt, majd elérve a Petőfi utcát, azon balra fordulva folytatjuk utunkat mintegy 160 m-t. Elérjük a Mikulásházat, s innen a „zöld 
sáv” mentén megyünk tovább (szinte végig a „zöld”-et követjük, kisebb letérésekkel). A Jókai utcán balra, majd 100 m után jobbra fordulunk az Alkotmány 
utcára. Ezen haladunk a templom előtti térre, ahol a „Nagykarácsony, templom” ellenőrző pontot találjuk.  Akit érdekel, nézze meg az 1936-ban épített 
római  katolikus  templomot  és a  mellette  kialakított  Betlehemet.  Az igazolás  begyűjtése  után a Szőlőhegyi  úton megyünk  tovább Előszállás  irányába. 
Átkelünk egy hídon (jobbra gyurgyalagos löszfalat láthatunk), majd elérjük a vasúti felüljárót. Átmegyünk alatta, s az első földes-köves úton balra fordulunk. 
Egyenesen,  ÉK-i rányba haladunk 1300 m-t, ahol elérünk egy keresztutat.  Itt  balra fordulunk, s egy patak állít  meg bennünket.  Vigyázzunk! A hídon 
mindenki óvatosan és egyenként keljen át! A híd után 60 m-t megyünk és jobbra fordulva mintegy 900 m-t haladunk Ménesmajor irányába. Amennyiben az  
út nagyon sáros, akkor a jobb oldalon húzódó legelőn haladjunk!  Elérünk egy szintben keresztezendő vasútvonalat, átkelünk rajta, majd újabb 900 m után 
beérünk a szebb napokat látott Ménesmajor „központjába”. Az előttünk álló épületmaradványt balról megkerülve találjuk a „Ménesmajor” ellenőrző pontot. 
Ez egyben a 15 km-es táv rajthelye  .   Innen a három táv – 15, 20, 30 km – majdnem végig együtt halad a „zöld sáv” mentén. Mindenki, miután az ide 
passzoló bélyegzőlenyomatot megszerezte, É-ÉNY-i irányba induljon. Elhaladunk a jobbra lévő régi majorsági lakóházak mellett, s kb. 370 m után nyílt 
terepre érünk. Jobbra-balra szántók szegélyezik az utat. Elhaladunk a többszáz éves csikósréti kocsányos tölgy mellett. A túránk során érintett három község 
legöregebb fái közé tartozik. Ballagunk tovább, míg egy idő után „elfogy” a földút. Jobbról fiatal szilfák határolta villanypásztoros legelő, balról  továbbra is  
szántó. Követjük a Ménesmajorból idáig vezető útirányt. Elérünk egy bozótossal benőtt kis dombot. A jelzést követve balra felmegyünk a dombra, majd a  
domb túloldalán a szántó szélén jobbra fordulva megyünk 30 m-t. Itt jobbra bemegyünk a fák közé. A „zöld” jeleket követve elérjük a még működő vasút 
sínpárját.  Nagy körültekintéssel  keljünk át a síneken!  A vasút  töltésén a túloldalon leereszkedve átvágunk a fák között,  s az ott  futó dülőúton jobbra 
fordulunk. Balra erdő, jobbra nádasos-bozótos található. Kb. 300 m múlva az erdő sarkánál balra fordulunk. Követjük az erdő szélén haladó földutat, s 500 m 
után kiérünk a fás részből, hogy újra szántók között menjünk tovább. Az erdő sarkától számítva 1100 m-t megyünk a kitaposott úton először jobbra majd 
balra kanyarodva, s elérünk a következő  ellenőrző pontunkhoz, a „Mezőfalva, Bolondvár”-hoz. Itt minden résztvevő megkapja bélyegzőjét és csokiját. A 
Bolondvár már a kőkorban és a bronzkorban is lakott hely volt, de dupla-kalapos alakját az Árpád-korban nyerte el. Rajta több védett és fokozottan védett 
növényfaj él, ezért (is) 2004-ben Natura 2000 védettséget kapott. Jó időben szép kilátás nyílik főleg nyugati irányba.
É-ÉNY-i irányba haladunk tovább. Balra fasor, jobbra erdősáv található. Pár száz méter után érdemes megállni és hátranézni, jól látható a Bolondvár alakja.  
A  vártól  2  km-re  egy  telephelyre  érünk,  melynek  kerítését  jobbról  megkerülve  elérjük  a  Mezőfalva  szélén  futó  Dunaújváros-Sárbogárd  országutat.  
Átmegyünk az úttesten, s jobbra fordulva a járdán megyünk tovább. Az első utcán – a Kinizsi utcán – balra fordulva elmegyünk egészen az utca végéig. Itt  
először  József  nádor,  királyi  főherceg  mellszobrát  (2000-ben  állították)  majd  az  I.  világháborúban  elesettek  tiszteletére  1927-ben  állított  „Hősök”-
emlékművét tekinthetjük meg. A szobrok mellett áll Mezőfalva legrégebbi,  1787-ben épített épülete, a Mansard-tetős plébánia. A paplak egy árkáddal, mint  
egy híddal kapcsolódik az 1937-ben felszentelt, monumentális neobarokk stílusú római katolikus templomhoz. A templom sarkánál jobbra fordulunk, s a 
József Nádor úton haladunk K felé 550 m-t. Útjelző táblák mutatják, hogy térjünk le balra a Kossuth Lajos utcában található „Mezőfalva, tájház” ellenőrző 

ponthoz. A tájház udvarán begyűjtjük soros igazolásunkat, s forralt bor illetve meleg tea segít a téli időt elviselni. A tájházat javasoljuk megtekinteni, hiszen 
Mezőfalván az egyetlen, gazdasági épületeivel együtt épségben megmaradt XIX. századi parasztház, mely kívül-belül megtekintésre érdemes.
Miután kipihentük magunkat, visszamegyünk a József Nádor utcába, s jobbra fordulva a „zöld” jelzés mentén folytatjuk túránkat. Hamarosan elhagyjuk a 
lakóövezetet, majd az utolsó lakóháztól számítva 800 m múlva elérjük a Mezőfalvi Szőlőhegyet. Itt egy útkereszteződésben balra kell fordulni az aszfaltos  
úton, majd 600 m után letérünk egy földes-kavicsos útra. Ezen megyünk K-i irányba 430 m-t, s megállhatunk a szőlőhegyi Mária-kápolnánál. Újabb 400 m 
után elhagyjuk a szőlőhegyet, majd akác fasoros (már ami megmaradt belőle) földúton haladunk tovább, hogy 1800 m után egy fontos elágazáshoz érjünk:

 A 30 km-es táv-ot teljesítők a „zöld” jelzés mentén elindulnak ÉNY-i irányba. Jobbra fasor, balra szántó. 1200 m után az út enyhén  jobbra fordul,  
majd ezt az irányt tartva 3 km után elérjük a Mélykútra vezető országutat. Nem megyünk be a Nagyvenyimhez tartozó kis településre, hanem az 
országúton  jobbra  fordulva  követjük  a  „zöld”-et.  Újabb  1200  m után  az  út  bal  oldalán  egy  rossz  állapotban  lévő  buszmegállónál  frissítésként 
nagyvenyimi almát kapunk és a bélyegzőt a „Mélykút,buszmegálló” ellenőrző 

ponthoz. Ezután az útról jobbra lekanyarodva követjük a jelzést D felé. Eleinte 
nyílt terepen, majd később fasorban megyünk 4 km-t. Elérjük a nagyvenyimi 
ipartelep szélét, az út kőtörmelékessé vált, majd 500 m megtétele után elérjük 
azt az aszfaltutat, ahonnan ismét együtt megy a három túratáv. 
A  15 km-es és a 20 km-es táv résztvevői  a leírásban hét sorral feljebb lévő 
elágazásban jobbra, a gyártelep felé haladva kövessék a szalagozást! Kétoldalt 
legelők között menve 500 m után elérjük az ipartelepet. Itt balra kanyarodva, az 
épületek  között  haladó  aszfaltúton  400  m  múlva  találkozunk  a  balról 
becsatlakozó 30-asokkal és innen együtt megy a három túratáv.

Ismét egy útvonalon, a 15, 20, 30 km-es távok a „zöld” sávon D-i irányba haladva 
elérik  Nagyvenyim  szélső  lakóházait.  A  Fő  utcán  100  m-t  megyünk  és  jobbra 
fordulunk  a Táncsics Mihály utcába. Újabb 130 m után elérjük Nagyvenyim 1940-es 
években épített római katolikus templomát. Letérünk a templomkertbe, és a térköves 
úton végigsétálunk a 2012. augusztusában felújított  Szent Bernát Arborétumon. Itt 
megnézhetjük  Nagyvenyim  legrégebbi  és  egyetlen  országos  védettségű  műemlék 
épületét, az 1737-ben épített volt cisztercita rendházat. Ajánljuk mindenki figyelmébe 
a rendház nyugati homlokzatán található, hazánkban csak itt lévő ciszter rendi címert, 
mely eredeti,  barokk,  festett   kőcímer.  Akár  nagyobb sétát  is  tehetünk a park fái 
között kanyargó sétautakon. A parkot a másik, a déli kijáraton, a Bem utcára kiérve 
hagyjuk el. Balra fordulva 250 m-t megyünk a Fő utcáig. Átmegyünk a másik oldalra 
és a „zöld” sávot követve megérkezünk a  célunkhoz, a  Kossuth Lajos Általános 
Iskolába, ahol megkapjuk végső jutalmunkat és pótolhatjuk a túránk során leadott 
energiánkat. Akinek van még ideje, feltétlenül nézze meg az iskola mellett található, 
a  környéken  egyedülálló  Mesterségek  Fáját,  melyet  Nagyvenyim  a  bajor 
testvértelepülésétől,  Altomünstertől  kapott  illetve  az  önkormányzat  mellett  álló 
Barátság-követ, mely egyben a túránkat vezető „zöld” sáv kiindulópontja. 

Minden túrázónak jó túrázást kívánunk !

Ha túra közben bármilyen probléma felmerül, a rendezőket a következő számokon 
lehet utolérni: Németh László:06/70-3968300, Farkas Gyula:06/30-3859295 

és Kiss Csaba Gábor:06/20-4770481.

Túrázó neve Túratáv
             / km

rajtszám

NEVEZÉS a 15, 20 és 
30 km-es távoknak, 
Nagyvenyim, Iskola

15, 20 km=7:00- 9:30, 
30 km=7:00- 8:30.

RAJT a 20 és 30 km-es 
távoknak, 

Nagykarácsony, Iskola
(nyitva: 11:00-ig)

20 és 30 km 
ellenőrző pont

Nagykarácsony, 
Templom

(nyitva: 11:30-ig)
20Nki-->1.1km; Σ:1.1km
30Nki-->1.1km; Σ:1.1km

20 és 30 km 
ellenőrző pont
15 km RAJT
Ménesmajor

(nyitva: 13:00- -ig)
   20Ntp-->4.1km; Σ:5.2km

30Ntp-->4.1km; Σ:5.2km

15, 20 és 30 km 
ellenőrző pont

Mezőfalva, Bolondvár
(nyitva: 14:15-ig)

   15Mm-->4.0km; Σ:4.0km
20Mm-->4.0km; Σ:9.2km
30Mm-->4.0km; Σ:9.2km 

15, 20 és 30 km 
ellenőrző pont

Mezőfalva, Tájház
(nyitva: 15:30-ig)

15Bv-->3.7km; Σ:  7.7km
20Bv-->3.7km; Σ:12.9km
30Bv-->3.7km; Σ:12.9km

30 km ellenőrző pont
Mélykút,

buszmegálló
(nyitva: 15:30-ig)

30Th-->10.2km; Σ:23.1km 

CÉL 15, 20 és 30 km 
Nagyvenyim, iskola
(15-20km: 16:00-ig !

30 km: 16:30-ig !)
15Th->7.0km; Σ:14.7km
20Th-->7.0km; Σ:19.9km
30Mk-->6.0km; Σ:29.1km

Teljesítette:

……………………
rendező

 


