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Rendező: Egri Spartacus Tájékozódási Futó Sportegyesület, 3300 Eger, Zellervár u.3 
 
A verseny támogatói:  Eger Megyei Jogú Város 
     Parád Község Önkormányzata 
     Erzsébet Park Hotel*** Parádfürdő 
     Egererdő Erdészeti Zrt – az állami erdők gondos gazdája 

Bükki Nemzeti Park 
 
Védnök: Mudriczki József, Parád nagyközség polgármestere 
 
Versenyforma: nappali, egyéni, háromfordulós országos rangsoroló verseny, az első nap délelőtt 
és délután 1-1 rövidtávú, a második nap normáltávú pályákkal. 
 

 1. nap 2. nap 

Verseny elnöke Blézer Attila 

Pályakitűző Kali Csongor Veres Imre 

Ellenőrzőbíró Győri László Sümegi János 

Rajt Berecz Gábor Jacsó Tibor 

Cél Laurinyecz Csaba 

Versenyközpont Fekete Zoltán 

Sportident Bózsó Zoltán Kucsma István 

Versenyorvos Dr. Kincses Miklós 

Gyerekverseny Csák Ágnes, Tősi Virág 

Versenyközpont Parádfürdő Parádfürdő, Ilona-völgy 

GPS koordináták 47°55’23,87”,20°03’28,95” 47°54’18,11”,20°03’19,74” 

Terep 
Park, erdős-ligetes részekkel 

Szöges nem ajánlott, de nem is 
tiltott. 

Középhegységi terep markáns 
domborzattal, sűrű úthálózattal. 

Térkép 
1:4000/5m 

2014-ben helyesbítve, mérete: A4 
anyaga: pretex - vízálló 

1:10000/5m, 1:15000/5m 
2014-ben helyesbítve, mérete: A4 

anyaga: pretex - vízálló 

Tervezett „0” idők 1. futam - 10:00,   2. futam - 14:30 10:00 

 
Jelentkezés a versenyre 
2014.11.08-án 8-tól 9:30-ig az első napi versenyközpontban. Jelentkezéskor már csak az üres, ill. 
visszaadott helyekre tudunk nevezést elfogadni, pótdíj felszámításával. 
 
Gyerekverseny mindkét nap a cél közelében lesz, az első napon a két futam között, a nevezés 
ingyenes. 
 
Pontmegnevezés a térképeken lesz, a pontok sorszáma mellett azok kódjai is be lesznek 
nyomtatva, pótszimbol csak a 2. napi normál távú futamon lesz, amit a rajtkordon előtt lehet 
felvenni. Ollót és ragasztószalagot biztosítunk a rögzítéshez. A térképeket mindkét napon, az 
utolsó rajtig le kell adni. 
 
A két futam között labirintus pálya fog állni közvetlenül a versenyközpont mellett, melynek pályáit 
bárki kipróbálhatja - 200Ft – ellenében. Kérjük, akit érdekel, készüljön az apróval, a pénzt egy 
perselybe kell majd bedobni, visszajáró fizetésére nem lesz lehetőség. 
 



Kategória összevonások - a beérkezett kisszámú nevezés miatt az alábbi kategóriákat 
összevontuk: N20A  N21B, N65B  N60B, N55B  N50B, F21C  F21BR, nevezés 
hiányában megszüntettük: N35B, N70B, N75B, N80B, F20A, F75B, F80B 
 
Parkolás, megközelítés 

 
 

 
 
A délelőtti futam végéig csak a parkoló, a versenyközpontként működő tábor és a rajt szalagozás 
területeit lehet használni. A két futam között a 24 sz. főúttól északra lévő terület a versenyterület 
ez tiltott egészen a második futam végéig. 
A délutáni futam rajtjába vezető szalagozása érinti a futam célját, ugyan ezen szalagozás mentén 
lehet visszafelé megtenni az utat a versenyközpontba (760m), ahol majd az SI kiolvasás lesz. 
 

 1. nap délelőtt 1. nap délután 2. nap 

Parkoló bejárata – VK 410 m 410 m 100-500 m 

Versenyközpont – Rajt 500 m / 0m 1400m / 80m 1900m / 130m 

Cél – Versenyközpont - 760 m - 



2. napi információk: több kategóriának átfutópontja lesz, a célterületen a szalagozás követése 
kötelező! A pályák kereszteznek kis forgalmú közutat, kérjük, mindenki óvatosan keljen át az úton. 
 

 
 
Rajtlisták 
A teljes rajtlisták ki lesznek függesztve a célban és a rajtban egyaránt. 
 
Eredmények 
A napi és összetett eredmények 30-40 perces időközönként kifüggesztésre kerülnek a célban. A 
cél környékén ingyenes WiFi hálózaton is követhető lesz az eredmények alakulása, további 
információk a versenyközpontban. 
 
SPORTident 
A verseny a SPORTident elektronikus bélyegzési rendszerrel kerül lebonyolításra. Amennyiben az 
ellenőrzőponton a doboz meghibásodik/elvész/eltűnik, hagyományos módon, a térképre kell 
lyukasztani és ezt a célban jelezni kell. 
 
 



Eredményhirdetés, díjazás 
A két versenynap összetett eredménye alapján az 1-3 helyezettek érem díjazásban részesülnek. 
A gyermekverseny minden indulója ajándékot kap. Nyílt kategóriákban nem hirdetünk eredményt. 
 
Szállás: 
Tornaterem: Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Parád, Kossuth út 123. 
Saját felszereléssel, 700 Ft/fő. 
Kollégium: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium, 3300 Eger, Rákóczi 
Ferenc utca 2. 
  

Szállásdíj (fő/éj) Egy napra Több napra Diákigazolvánnyal 

Kétágyas, fürdőszobás 
szobák 

2.600.-Ft 2.400.-Ft 2.200.-Ft 

Háromágyas kollégiumi 
szobák 

2.000.-Ft 1.900.-Ft 1.800.-Ft 

Egyágyas felár: 400.-Ft/fő/éj, Idegenforgalmi adó: 450.-Ft/fő/éj (18.év fölött),  
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 
 
Egyebek 

 A célban mindkét nap büfé üzemel. 

 A befutott versenyzők frissítőt kapnak. 

 Versenyorvos mindkét nap ügyel a célban. 

 Tájfutó és egyéb sportfelszerelések árusítása, valamint minden más kereskedelmi 
tevékenység folytatása csak a rendezőség engedélyével lehetséges. 

 A célban minden elindult versenyző köteles lejelentkezni. 

 A versenyen mindenki a saját felelősségre indul! 
 

 
Eredményes versenyzést kíván a Rendezőség! 

 
 

                                                                              
    

 

                                                       
 

 

 
 
 

http://eger.hu/
http://www.erzsebetparkhotel.hu/
http://client4.springmedia.hu/index.php?tpl=page&cID=1
http://www.bnpi.hu/


Parádfürdő a Mátra északi oldalán, a Parádi-Tarna völgyében fekszik, a Kékes északi tövében, 
200-250 méter tengerszint feletti magasságban, a 24-es számú főút mellett. Közigazgatásilag 
Parád községhez tartozik. Már az 1700-as évek óta ismert gyógyvizeiről (csevice, timsós víz).  A 
község gyors fejlődésnek indult, amikor II. Rákóczi Ferenc 1710-ben üveghutát létesített a mai 
Parádóhután.1827-29 között nagymérvű építkezések történtek a gyógyvíz források környékén. 
Szállodákat emeltek, kialakítva ezzel a közkedvelt Parádfürdőt. Az 1850-es években Parádfürdő a 
Károlyi grófi család tulajdonába került és további dinamikus fejlődésnek indult. 1873-ban épült – 
Ybl Miklós tervei alapján - a Hotel Parád (Ybl Szálló), melyhez később emeletet építettek és 1893-
ban épült az Erzsébet szálló, ma ebben az épületben található az Erzsébet királyné Parkhotel.  
 
A Parádi gyógyvíz 
Parád többféle gyógyvízkinccsel rendelkezik, melyek között legismertebb a kénes vegyületet 
tartalmazó "Csevice" és a vasas-timsós fürdővíz. A parádi víz vasas, kalcium-, magnézium-
hidrogén-karbonátos, szulfátos, timsós gyógyvíz, melynek vas- és mangántartalma jelentős. 
Alkalmas nőgyógyászati folyamatok kedvező befolyásolására, kimerüléses állapotok kezelésére, 
ivókúra formájában pedig gyomor és bélrendszeri betegségek kezelésére. A Parádfürdői 
Rehabilitációs Szakkórház épületében található az 1986-ban alapított ásványvízgyűjtemény, 
amely nyolc tárlóban mintegy 600 féle ásványvizet mutat be a világ 21 országából. A vizeket 
nátrium tartalmuk alapján rendszerezték, a nagyon alacsony nátrium tartalmú úgynevezett asztali 
vizektől a nagyon magas nátrium- és magnéziumszulfát tartalmú keserű vizekig (pl. Ferenc József 
és a Hunyadi keserű vizek). Külön tárlót kapott a parádsasvári forráshelyű és ott palackozott 
„Parádi víz”, mely az alkáli-hidrogénkarbonát mellett ként is tartalmaz. A Parádi vizet a kórház 
betegei ivókúra formájában fogyasztják.  
 
Cifra istálló-Kocsimúzeum  
1880-ban építtette Ybl Miklós tervei alapján gróf Károlyi György. Az uradalmi istállót díszes külseje 
és vörös márvánnyal díszített belső kialakítása miatt Cifra istállónak nevezik. Az eklektikus stílusú 
épületet főleg a felnémet építési elemek felhasználása jellemzi, külső kiképzése mellett nem 
marad el a belső tereké sem, boltíves istállótermeit vörös márványburkolat borítja.  
Itt nyitották meg 1971-ben a Közlekedési Múzeum Kocsimúzeumát, ahol a kerék feltalálásától 
kezdve a bognármesterség eszközein át a díszes főúri hintókig számtalan érdekességgel 
találkozunk. Az első teremben a kerékgyártó, a bognár és a lakatos eszközeivel ismerkedhetünk 
meg. A második teremben találjuk a különböző korok kocsijait. Láthatók vadászkocsik, amelyek a 
19. században Angliából terjedtek el báró Wesselényi Miklós és gróf Széchenyi István utazásait 
követően. Az itt látható esztergomi díszhintó a 18-19. sz. fordulóján készült, a megrendelő a 
Habsburg család volt. A bemutatott kocsik nagy része a Kölber testvérek műhelyéből kerültek ki, 
ők voltak az 1800-as években a legnevesebb kocsigyártók Magyarországon. A kiállítás 
legreprezentatívabb járművei az országházi és az esztergomi díszhintók. A különleges magyar 
hajtókocsik közül több is látható. Az ún. cseklészi típusú, félfedeles „Esterházy” kocsit főleg az 
ország nyugati részében használták.  
Cím: Parádfürdő, Kossuth u. Tel.: 06-20-4778-428 
Nyitvatartás: 
Április 1-től szeptember 30-ig: 09:00 - 16:50 -ig (pénztár), minden nap 
Október 1-től - március 31-ig: 09:00 - 15:50 -ig (pénztár), hétfő szünnap 
Jegyárak: Felnőtt: 300 Ft/fő Diák, gyermek 3 éves kortól, katona, nyugdíjas: 200 Ft/fő 
 
Parádfürdői park 
A parádi séta közben kellemes megpihenni a mintegy 10 hektáros kiterjedésű ősparkban. A 19. 
században a fürdőtelep dinamikus fejlődése maga után vonta a parkosítást. Ennek 
eredményeként Észak-Magyarország legszebb, legnagyobb sétáló- és gyógyparkja jött létre. A 
Károlyi család jól ismerte Jámbor Vilmos főhercegi-kertigazgatót, aki ekkoriban már Recsken élt. 
Őt bízták meg a parkok tervezésével és kivitelezésével. A parkosítás 1883-ban kezdődött Ha 
Parádról Recsk felé tartunk, az út bal oldalán elterülő parkrész a Felső-park. A Felső-park 
sétányát és az Erzsébet szállót művészi faragású, futórózsákkal befuttatott híd kötötte össze. Kár, 
hogy ez ma már csak régi útikönyvek lapjain lelhető fel. Talán egyszer ez is eredeti pompájában 



tárul a kirándulók szeme elé. Ezzel egyidőben készült el az Alsó-park. Mindkét parkban zömében 
angol stílusú, a természetességet elsődlegesnek tekintő tájkertészeti megoldások érvényesültek. 
Jámbor Vilmos munkája nyomán nem lehetett megkülönböztetni a természetest az ember alkotta 
tájrészletektől. A kor divatjának megfelelően fenyőfajokat, platánokat, hársakat ültettek, később 
rendkívül dekoratív lombú juharok, vöröstölgyek, Japánból származó vörös levelű alma- és 
szilvafák került melléjük. Említsük még meg a Mátra talán legidősebb tölgyét, a Rákóczi-fát, mely 
mellett több turistaút is elvezet. A kocsánytalan tölgy törzskerülete az alapnál meghaladja a hét és 
fél métert.  
 
Ilona-völgy 
A Mátra természeti szépségei között az Ilona-völgyet feltétlenül érdemes megnézni. Kényelmes 
körtúrával a völgy és környéke számos látnivalóját felkereshetjük. Az Erzsébet királyné szállodától 
Recsk felé indulva hamarosan jobbra térünk le, aszfaltozott úton megyünk tovább, s szép, faragott 
székely kapun át lépünk be az Ilona-völgybe, ahol utunkat az Ilona-patak kíséri, melyet többször 
keresztezünk. Az aszfaltozott utat évszázados — vadgesztenyékből és hársakból álló — fasor 
szegélyezi. Hazánk legnagyobb természetes vízesése (10m) az Ilona-völgyi, különösen 
csapadékos időben nyújt szép látványt. Sétánkon több forrást is érinthetünk, köztük a parádóhutai 
Klarissza-forrást is, melynek gyógyhatású, vastartalmú vize van. 
 


