FUTAPEST - NÓGRÁD
TEREPFUTÁS
2012. augusztus 26. vasárnap
Rövid táv:
5 km rajt: 11:05 óra
Hosszú táv: 14 km rajt: 11:00 óra
Óvodás futás: 300 m rajt: 13:00 óra
Versenyközpont: Nógrád, Hunyadi u. 12., Várvendéglő
Nevezés
9:00 órától a versenyközpontban
Eredményhirdetés: 13:30 óra
Kategóriák:
300 m 7 éves korig
5 km 14 éves korig
15–49 év között
50 év felett
14 km 49 éves korig
50 év felett

lány és fiú
lány és fiú
nő és férfi
nő és férfi
nő és férfi
nő és férfi

Nevezési díj:
14 éves korig
600,- Ft
14 éves kor felett: 1200,- Ft
Nógrádi lakosoknak,
Futapest klubtagoknak és
óvodásoknak ingyenes

Pálya: Földút, aszfalt, köves út;
Frissítőállomás: hosszútáv félúton
Szintkülönbség: hosszú táv 400 m; átlagos meredekség 5.7 %
rövid táv: 90 m; átlagos meredekség 3.5 %
A változtatás jogát fenntartjuk

Vonatközlekedés:
Oda
Vissza
Bp. Nyugati pu. 8:07
9:07
Nógrád
12:39 15:39
Vác
8:32
9:32
Vác
13:19 16:23
Vác – átszállás! 8:36
9:36
Vác – átszállás! 13:28 16:28
Nógrád
9:16
10:16
Bp. Nyugati pu. 13:54 16:54
A vasútállomásról a várat jobbról megkerülve jutunk el a versenyközpontba.

Szálláslehetőség előző este: érdeklődj a rendezőknél
Rendező: Futapest Klub (20) 824-3698 futapestklub@gmail.com
Támogatók: Nógrád Község Önkormányzata, Keresztes Konrád
alpolgármester, Várvendéglő, Nógrádi Vadaspark
További részletek: www.futapest.hu

Nógrád község
A mintegy 1500 lelket számláló Nógrád község a Börzsöny keleti
oldalán, a Morgó-patak völgyében fekszik.
A falu neve a szláv Novigrad, azaz Újvár elnevezésből ered.
Története a honfoglalás előtti időkre vezethető vissza, már akkor is
kulcsfontosságú helynek számított. Szent István városi rangot
adományozott neki és a megye székhelyévé tette. A falu közepén
álló 286 méter magas dácitkúpon már a népvándorlás korában is
erődítmény állt.
A vár fénykorát Mátyás király idejében élte, nagyszabású kiépítése
Báthori Miklós váci püspök nevéhez fűződik, aki 1475-1506
között, az olasz származású Traguinus Jakab építész tervei alapján
hatalmas költséggel új épületekkel bővíttette.
1685-ben egy villámcsapás következtében felrobbant az akkor
török kézen lévő vár lőszerraktára. A törökök elhagyták a sérült
várat, amelyet utána sem épített újjá senki, sőt a Rákócziszabadságharc idején a megmaradt falakat is lerombolták.
A törökök elvonulása után a falu elnéptelenedett, ezért a
Felvidékről származó szlovákokkal telepítették be, akik magukkal
hozták nyelvüket, szokásaikat, amelyek a mai napig jelen vannak a
falu életében.
A római katolikus templom építését Migazzi Kristóf váci püspök
fejezte be 1757-ben. Az evangélikus templom 1865-ben épült fel.
A Kálvária-dombon álló kápolnában található az a pietá, amelyet
még a szlovák ősök hoztak magukkal az 1750-es években. A Sallai
utcából a Felszabadulás u. 36. alá költözött tájházban egy 1930-as
években élő, jobb módú gazdálkodó életvitelébe nyerhetünk
bepillantást.
A faluban egy családi gazdálkodás keretében működtetett
vadaspark is található.
A falu híres szülötte Hesz Mihály olimpiai bajnok kajakozó.

