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Bevezető gondolatok

2015 az ürge és Gergely Laci éve lesz. 

Az év emlőse idén az ürge (Spermophilus 
citellus) lett. Az MME honlapról kölcsönzött lel-
kes információ szerint: „Amire méltán büszkék 
lehetünk: Magyarország ürgenagyhatalom! Az 
ürge Európa keleti, délkeleti rövidfüvű pusztáin 
elterjedt kisemlős, tőlünk nyugatabbra, valamint 
északabbra már csak töredék-, vagy mestersége-
sen visszatelepített állományai találhatóak. Euró-
pai szinten ránk hárul az a természetvédelmi fel-
adat, hogy az ürgepopulációk fennmaradását 
hosszú távon is biztosítsuk. 

Az ürge fennmaradt élőhelyein igényli a rendszeres legeltetést vagy kaszá-
lást, mivel ha a területük becserjésedik, beerdősödik, vagy egyszerűen túl ma-
gasra nő a fű, akkor az állatok előbb-utóbb eltűnnek onnan. Ennek oka a rá va-
dászó ritka, értékes nagytestű ragadozó madaraink (elsősorban a kerecsensólyom 
és a parlagi sas) vadásztechnikája, mely elől csak akkor menekülhet, ha már 
messziről észreveszi az ürge a ragadozó közeledtét. Ehhez pedig igazán jó kilá-
tás, rövid fű kell!”

A Demeter Egyesület idei évének „ürgéje” Gergely Laci. Először is végéhez 
ér a – nem pusztán hosszúsága miatt – híres kerékpáros sorozat, melynek kere-
tében 1997 óta nyaranta egy hét alatt egy-egy megye bicajos szemszögből olykor 
meglepő jellemzőivel ismerkedtek a kerékpárosok. Utolsó szakaszához közele-
dik a több mint ezer kilométeres országos kéktúrázás (OKT) nagy csapata is. 
A másfél- meg egymillió lépés rajongóinak azonban ezt követően sem kell majd 
szomorkodniuk, mert ezzel a lendülettel el is kezdődik a dél-dunántúli kéktúrá-
zás (DDK). 

Egyéb tekintetben az év kiugró eseményektől mentes lesz, ahogyan szokott :)
Ne feledjétek, hogy a kisfüzet csak egy kis határidő napló. A hagyományőrző és 
kulturális, meg a kisfüzetben még nem szereplő, csak év közben felmerülő prog-
ramok miatt érdemes a honlapot és a közösségi oldalt látogatni.

Az időjárás, az erdő szelleme és jó túravezetők legyenek veletek!

  Török Erzsébet, Jakab Éva és Albert 
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2015. január 3.    ASE/DEMETER program

Újévköszöntő ,  pót sz i lvesz ter i  t úra 

Túravezető: Péter Imre 
Útvonal: Paks – erőmű, horgásztavak – Paks 
Indulás: fél 9 órakor a CsDKK parkolóból 
Táv: 15 km
Szint:  buborékok a pezsgős üvegben 
Nehézségi fokozat: könnyű 
Egyéb: pezsgőt hozni nem kötelező, 
 de ha úgyis hozol poharat...

2015. január 17.      ajánlat

Bar t i na te lje s í t mény t úra

Info:  www.ifu.hu

2015. január 31.     ASE program

Mórahalom  

Túravezető: Wollner Pál 
Útvonal: Alföld, Mórahalom Nagyszéksós-tó 
Indulás: 7 órakor a CsDKK parkolóból 
Táv, szint: 8,5 km; 0 m 
Nehézségi fokozat: könnyű 
Utazási hozzájárulás: ASE tagoknak 600 Ft; Demeter tagoknak 700 Ft; 
 vendégeknek 1.100 Ft 
Egyéb info:  A túraút a Csipak semlyéket kerülve a Madarász-tavi 

csatorna mellett haladva jut el a Madarász-tóhoz. On-
nan tanyák között kanyargó úton vezet a kijelölt túraút-
vonal a Nagyszéksós-tóhoz.

 A túra után fürdés a Szent Erzsébet Gyógyfürdőben. 

2015. február 14     ASE program

Velence i -heg ység  

Túravezető: Gergely László 
Útvonal: Lovasberény – Cziráky kastély – Egykori fl uoritbánya 

telep - Fenyves-völgy – Angelika forrás – Éva forrás - 
Sukoró (a túra egy része nem jelzett úton halad)

Indulás: 730 órakor a CsDKK parkolóból 
Táv, szint: 14 km; 200 m 
Nehézségi fokozat: könnyű 
Utazási hozzájárulás: ASE tagoknak 600 Ft; Demeter tagoknak 700 Ft; ven-

dégeknek 1.100 Ft 
Egyéb info:   A Velencei-hegység Magyarország egyetlen olyan grá-

nit alapkőzetű területe, ahol a kőzet közvetlenül a fel-
színen látható. Évmilliók alatt a gránittömbök sarkai 
legömbölyödtek, majd elváltak egymástól. A helyiek 
által gyapjúzsákokként emlegetett sziklák némelyike 
csupán az élével támaszkodik, olyan érzetet keltve, 
hogy bármelyik pillanatban eldőlhet.

2015. február 21.    DEMETER program

Tur i s ta Farsang  

Helyszín:  Atomfi tt Centrum, Gesztenyés úti barakkok 
Jelleg:  Azok az 1920-as évek…
 Inspirációt nyerhettek a Nagy Gatsby c. nagysikerű 

fi lmből. Tudjátok: dzsesszkorszak, charleston, swing, 
öntudatra ébredő nők, csillogás, gengszterek, nagy 
gazdagság, nagy bukás.

 Az 1920-as évek a felszabadultságról, a féktelenségről 
és a lazaságról, a jazz-ről, a szesztilalomról (vagy ép-
pen annak áthágásáról), valamint a nők emancipációjá-
ról szólt.

 A kor ideálja az önálló, dolgozó, fi ús alkatú és viselke-
désű, szabad szerelemnek hódoló lány, vagyis a 
garconne volt, vagy másképpen fl apper.
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2015. március 21.    DEMETER és ASE program

Bakancsos Atom Kupa ,  Pak s -Ürgemező   

Főszervező:  Jakab Albert 
Intro:  2015-ben az év emlőse az ürge lett, ezért nem is tervez-

hettük volna jobb helyszínre versenyünket. A verseny 
idejére talán már fel is ébrednek téli álmukból és a sze-
rencsésebb versenyzők esetleg messziről meg is pil-
lanthatnak egy-két példányt belőlük. De akinek nem 
sikerül a személyes találkozó, azt megpróbáljuk majd 
valamilyen módon kárpótolni :-). 

 Ezen felül, aki már járt versenyünkön, az ismeri a 
BAK-ot, aki nem, annak talán ideje kipróbálni, szóval 
nem ígérünk semmi különlegeset, „csak” a szokásos 
dolgokat. Gyertek, töltsetek el egy hangulatos napot 
Pakson, az Ürgemezőn.

Útvonal: Ez nem ilyen egyszerű. 
 A szokásos vezetett kirándulás keretében a tájékozó-

dástól ódzkodók sétálhatnak természetesen túravezető-
vel is Cseresznyésben és az Ürgemezőn. A vezetett tú-
rára is kaptok versenytérképet és feladatlistát – ki lehet 
próbálni a versenyzést. 

 A térképet olvasni tudók a versenyen egyénileg is meg-
mérethetik magukat. 

 (A versenypályák titkosak.) 
Indulás:  a) túravezetővel 9 órakor az Atomfi tt épületétől.  
  b) önállóan nevezés 8 és 10 óra között
Táv, szint:  kirándulós és kezdő pálya 10 km; minimális 
Nehézségi fokozat: könnyű 
Részvételi díj: ASE és Demeter tagoknak, paksiaknak 600 Ft. 
Egyéb információ: Önkéntéseknek: Igen, az országos hírű rendezvény si-

keres lebonyolításához idén is szükség van szorgos ke-
zetekre. A feladat a szokásos. Rajt és cél: Atomfi tt. 

 További részletek a március elején megjelenő program-
kiírásban.

 

2015. március 7.     ASE program

Szek szárd i - dombság  

Túravezető:  Török Erzsébet 
Útvonal:  Mausz kápolna – Strázsa-hegy dűlő - Bor kút – Almási-

erdő – Éles-hegyhát – Bati kereszt – Kerék-hegy – 
Cserhát-hegy (Tóth Jani tanyája) – Kápolna tér

Indulás:  8 órakor a CsDKK parkolóból 
Táv, szint:  13 km; 175 m 
Nehézségi fokozat: könnyű 
Utazási hozzájárulás: ASE tagoknak 500 Ft; Demeter tagoknak 600 Ft; 
  vendégeknek 1.000 Ft 
Ajánlott vers:  Tóth Árpád: Március     

2015. március 15.    ASE és DEMETER program

Petőf i  Sándor kerék páros em lék t úra

Túravezető: Gergely László 
Útvonal: Paks – Kölesd – Borjád – Nagydorog – Paks 
Indulás: 8 órakor a CsDKK parkolóból 
Táv, szint: 62 km; 450 m 
Nehézségi fokozat: nehéz 
Egyéb információ: Hazaérkezés kb. 16 órakor. 
 A kora tavaszi időjárás szeszélyes, de a bátrabbak 

ilyenkor már előveszik kerékpárjukat és ezzel az im-
már hagyományos túrával indítják a kerékpáros sze-
zont. Reméljük 2015-ben az időjárás velünk lesz, és 
szép időben tekerhetjük végig a közelben található Pe-
tőfi  Sándor életéhez kapcsolódó emlékhelyeket.

 Ha az időjárási körülmények miatt a túra balesetveszé-
lyes (pl. jegesedés az úton, alacsony környezeti hőmér-
séklet) a túra elmaradásáról a jelentkezőket a túraveze-
tő telefonon értesíti március 14-én 19 órá-ig.) 
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2015. április 3-6. ASE program

Húsvét  Agg te lek kör nyékén  

Túravezető:  Péter Imre 
Túrák: A túravezető hamarosan pontosítja.
 A tervek szerint az egyik napon a Baradla-barlang 

hosszú túráját fogjuk végiggyalogolni, igen: a föld 
alatt. 

Részvételi hozzájárulás: 33-35 ezer Ft (a résztvevők létszáma fügvényében).
 A részvételi hozzájárulás tartalmazza a szállás, a reg-

gelik és a vacsorák, valamint az utazás költségeit. Túra 
alatt a táplálkozás önálló/önellátós.

 Friss élelmiszer vásárlására várhatóan lesz lehetőség.
 Szállás Aggteleken a turistaházban.

2015. április 11.     ASE program

Balatonfe lv idék ,  Ba laton kék  

Túravezető:  Lovász János
Útvonal:  Balatonszőlős – Hajagos-völgy – Balatonfüred – Ta-

más-hegy – Péter-hegy – Plul vízimalom múzeum – 
Csopak

Táv:  18 km, szint: 480 m
Nehézségi fokozat:  közepesen nehéz
Indulás:  reggel 7 órakor a CsDKK parkolóból
Utazási hozzájárulás: ASE tagoknak 600 Ft; Demeter tagoknak 700 Ft; ven-

dégeknek 1.100 Ft

2015. április 11.      ajánlat

Rezét  Kupa tájékozódás i  t úraverseny

Info:  turaverseny.dmtr.hu

2015. március 28.      ASE és Demeter program

Tenkes te lje s í t mény t úra

Túravezető:  Adorján József
Indulás:     6.30 órakor a CsDKK parkolóból
Útvonal:     Konkrétan az történt, hogy az ezres résztvevői létszá-

mot is meghaladó teljesítménytúra szervezői kérésünk-
re külön a paksi turistáknak alkottak egy útvonalat, 
ami érinti a Nagy-hegyet, kellemes egynapos távolság, 
viszont magában foglalja a teljesítménytúra előnyeit 
(ellenőrző pontok, ellátás, sok-sok turista).

  Máriagyűd, túraállomás – Nagy-hegy – Túrony, tábor 
– Máriagyüd – Csukma-kereszt – Akasztó – Szentkút 
– Máriagyüd (választható rövidítés van).

Távolság:  18 vagy 22 km, szint: 660 vagy750 m
Nehézségi fok:     közepesen nehéz
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2015. április 18.     DEMETER program

Demeter 25/50/60 kerék páros te lje s í t mény t úrák  

Főszervező: Decsi Béla 
 
DEMETER 50 bicajos
Kör: Paks, Ürgemezei szabadidőpark – Dunamenti – Fehér-

tó – Németkéri út – Vörösmalmi-tó – Diófás-dűlő – 
Széles csapás – Gyűrűs-völgy – Szélesdombi-dűlő – 
Tanya Csárda – Őrsi-hegy – 6. főút – Szabadság TSz 
– Dunakömlőd – Lussonium – Öreg-hegy – Paks, Ürge-
mezei szabadidőpark

 Táv: 51,7 km, szint: 483 m, szintidő: 6 óra. 
DEMETER 25 bicajos
Kör: Paks, Ürgemezei szabadidőpark – Dunamenti – Fehér-tó – 

Németkéri út – Vörösmalmi-tó – Dunakömlőd – Lussonium – 
Öreg-hegy – Paks, Ürgemezei szabadidőpark

 Táv: 23 km, szint: 246 m, szintidő: 4 óra. 
DEMETER 60 bicajos (országúti) 
Kör: Paks, Ürgemező – Biritó – Kölesd – Borjád – Uzd – 

Sárszentlőrinc – Nagydorog – Pusztahencse – Paks, 
ASE sportpálya.

 Táv: 60 km, szint: 250 m, szintidő: 4 óra.  
 Aki a túra napján Nagydorogról indul, utólag nevezhet 

Pakson, majd visszaérkezve Nagydorogra a pontőrnél 
leadhatja az itinert, így elismerjük a teljesítését. Az emlék-
lapot és kitűzőt ez esetben utólag postán küldjük el.

Nevezés, indulás:  7 és 10 óra között.
Ellátás:   mindenféle az útvonalon. 
Kitűző és emléklap a szintidőn belül teljesítőknek.  
Részvételidíjak:

túra teljes ár kedvezményes ár*
50 km 700 Ft 500 Ft
25 km 500 Ft 300 Ft
60 km 700 Ft 500 Ft

2015. április 25.     ASE program

Bakony  

Túravezető:  Török Erzsébet
Útvonal:  Bánd – Essegvár – Szentgáli tiszafás – Séd völgye, 

Márkói malom – Csatár-hegy, Szent Kereszt kápolna – 
(Cholnoky kilátó) – Ördögrágta kő – Veszprém

Táv:  13,8 km, szint: 262 m
Nehézségi fokozat:  közepesen könnyű
Indulás:  reggel 7 órakor a CsDKK parkolóból
Utazási hozzájárulás: ASE tagoknak 600 Ft; Demeter tagoknak 700 Ft; ven-

dégeknek 1.100 Ft
Ajánlott vers:  Csukás István: Isten megnyomja a tavasz-gombot

2015. április 25.      ajánlat

Varsány i  Kupa tájékozódás i  t úraverseny

Info:  turaverseny.dmtr.hu

2015. május 2.      ajánlat

Mecsek te lje s í t mény t úra

Info:  www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu
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2015. május 9-10.    DEMETER program

Demeter Hét vége 1.  program – szombat nappa l

Demeter 15/30 g ya logos te lje s í t mény t úrák  

Főszervező: Jakab Éva 
 
DEMETER 30 gyalogos
Útvonal:  Cseresznyés, erdei iskola – Cseresznyés – Banai tanya 

– Róka-domb – Kistápéi láprét – Rózsa-hegy – Német-
kér  – Látó-hegy – Gyapapusztai erdők – Belsősor – 
Erdei iskola

Indítási idő:  7 órától 9 óráig egyénileg. 
Táv: 30 km, szint: 150 m, szintidő: 8 óra. 

DEMETER 15 gyalogos – Túravezetővel is
Útvonal:  Cseresznyés, erdei iskola – Cseresznyés – Banai tanya   

– Látó-hegy – Gyapapusztai erdők – Belsősor – Erdei 
iskola

Indítási idő: egyénileg 8 órától 10 óráig, 
 túravezetővel 9 órakor, busz indul Cseresznyésbe 830-

kor a CSDKK parolóból.
Táv: 15 km, szint: 100 m, szintidő: 6 óra. 
Egyéb információk: 

A szintidőn belül teljesítők kitűzőt és emléklapot kapnak. 
Szolgáltatások: a túra közben frissítő, csokoládé, túra végén ital, zsí-
ros kenyér.

Részvételi díjak:   túra teljes ár kedvezményes ár*
  30 km 800 Ft 600 Ft
  15 km 700 Ft 500 Ft

* Kedvezményes nevezési díj: 
MTSz tagok, TTT tagok, Magyar Turista Kártya birto-
kosok, paksi lakosok. 

2015. május 9-10.    DEMETER program

Demeter Hét vége 2 .  program – szombat éjszaka

Bagolyos Bakancsos Verseny  

Főszervező: Jakab Albert
Ötévente tájékozódási hétvégét támad kedvünk rendezni, kicsit eltérőt, mint a 
sima Bakancsos. Idén minden gondolatunk az ürge körül forog, szóval az Ürge-
mezőn lesz éjszakai verseny. Merészeknek egyéni, nehéz pálya, óvatos duhajok-
nak csapatverseny közepes nehézségű pályán. Az időponthoz közeledvén fi gyel-
jétek a hirdetéseket. 

2015. május 9-10.    DEMETER program

Demeter Hét vége 3 .  program – vasár nap dé le lő t t

Nowath lon ,  t ájékozódás i  nord ic wa l k i ng  

Főszervező: Török Erzsébet 
Itt az ideje, hogy tájékozódási nordic walking verseny legyen Pakson. Ha már 
úgyis kiköltözünk egész hétvégére Cseresznyésbe, vasárnap délelőttre ez az 
ajánlatunk. Mehetsz nyugodtan az éjszakai verseny után akár, aludni bármikor 
lehet. A botot ne feledjétek otthon, de lehetőség lesz kölcsönzésre is. 

2015. május 9-10.    DEMETER program

Demeter Hét vége 4 .  program – vasár nap dé lután

Tagg yű l é s   

Főszervező: Török Erzsébet
Az előző napi Demeter TT, valamint az éjszakai versenyt követően megtartjuk 
a rendes éves taggyűlésünket, melyen minden Demeter egyesületi tagtársunk 
részvételére számítunk.   
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2015. május 11-17.    DEMETER program

Országos Kék t úra (10 .  szakasz:  Kő szeg i -heg ység)   

Túravezető:  Gergely László
Elérkezett a befejező szakasz a ”nagy kék országúton”. A 2010 őszén elindított 
programon végigjártuk az 1979 őszén Rockenbauer Pál rendezésében vetített 
„Másfélmilló lépés Magyarországon” című fi lm útvonalát. Minden túra jó túra, 
de a „kéktúra” az más, több, sajátos hangulatú sporttevékenység és kiváló alka-
lom hazánk legszebb tájegységeiben az ott élő emberek és a természeti szépsé-
gek – lépésről lépésre történő – megismerésére. Az ebben a műfajban egyedül-
állóan nagy létszámú (20-23 fős) csapat hazai hegyeink, erdőink sok szépségét 
látta a már megtett több mint 1000 km-en, és emlékezetes élményeket is szerez-
tek az együtt töltött túranapokon. Az OKT teljesítésének semmihez sem hason-
lítható érzését ugyanabban a pillanatban várhatóan 17-en élik át, de a nagyszerű 
teljesítmény megünneplése előtt még a Kőszegi-hegység legmagasabb pontjára 
is fel kell gyalogolnia az aktív pihenést, az egészséges életmódot és az ország 
megismerésének ezt a formáját választóknak.   

A részletes túrakiírás a túra előtt 10-11 héttel (kb. március elején) a www. dmtr.
hu honlapon, a túravezetőnél és a Természetjáró Szakosztály vezetőjénél lesz 
elérhető. 

2015. május 16-17     ajánlat

Kőbánya i  Barangolók tájékozódás i  t úraverseny

Info:  turaverseny.dmtr.hu

2015. május 22-25.    DEMETER program

Pünkösd i  Ország járás ,  Tokaj -Heg ya lja  

Túravezető:  Török Erzsébet

Az idén is „történelmi levegőjű” területre megyünk hagyományos országjáró 
programunk keretében. Világörökség, fi nom borok, Bodrog-parti Athén, pataki 
diákok, reformáció, Rákócziak, nyelvújítás, gyönyörű természeti környezet és 
még sok-sok érdekesség, amit ez a táj tartogat számunkra. A bázisunk Sárospa-
takon lesz, és innen járjuk be a környéket. A kirándulással kapcsolatos részletes 
tudnivalók a program előtt néhány héttel a kiírásban lesznek olvashatók.  
Ajánlott versek:  Áprily Lajos: Pataki bor, Kazinczy Ferenc: Bor mellett

2015. május 30.     ASE program

Tol na i -heg yhát ,  K i s széke ly  

Túravezető: Adorján József 
Útvonal: Az elmúlt évben elkészült és átadott „Négyszögletű 

Kerek Erdő” tanösvény körútjait (kökény, berkenye, 
galagonya, vadkörte) és állomásait járjuk be.

Indulás: 7 órakor a CsDKK parkolóból 
Táv, szint: 14 km; 180 m. 
Nehézségi fokozat: könnyű 
Utazási hozzájárulás: ASE tagoknak 500 Ft; Demeter tagoknak 600 Ft; ven-

dégeknek 1.000 Ft 

2015. május 30.     ASE program

Kerék pár t úra Pak s kör nyékén  

Túravezető:  Gergely László
Útvonal:  Paks – Nagykarácsony – Paks
Táv:  ~75 km, szint jelentéktelen 
Indulás/ hazaérkezés:  8 órakor a CsDKK parkolótól / kb. 16 órakor. 
Megjegyzés:  felmérő túra a nyári kerékpártúrára
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2015. június 13.                    Demeter program

Papuk  

Túravezető: Jakab Albert 
Útvonal: egynapos gyalogtúra a horvát Papuk hegységben, 

Jankovac környékén 
Indulás: 530 órakor a CsDKK parkolóból 
Táv, szint: 15 km; 400 m 
Nehézségi fokozat: közepesen nehéz 
Utazási hozzájárulás: ASE tagoknak 3.000 Ft; Demeter tagoknak 3.000 Ft; 

vendégeknek 5.000 Ft 
Részletek később.

2015. június 20.                     ajánlat

Mag yar K i rá lyok Nyomában te lje s í t mény t úra

Info:  www.dobogoegyesulet.hu

2015. július 4.                     Demeter program

Külső - Somog y  

Túravezető: Jakab Éva 
Program: Az utazás elsődleges célja a Krisna-völgy megtekintése 

– az elmaradhatatlan gyaloglással kiegészülve. 
Indulás: 7 órakor a CsDKK parkolóból 
Táv, szint: a helyben toporgás is fárasztó tud lenni... 
Nehézségi fokozat: könnyű 
Utazási hozzájárulás: ASE tagoknak 600 Ft; Demeter tagoknak 700 Ft; ven-

dégeknek 1.100 Ft 
Egyéb költések:  Krisna-völgy csoportos megtekintése további 2.500-

3.500 Ft-ba fog kerülni.  

2015. július 6-12.     ASE program

Kerék pár t úra Bács -K iskun meg yében  

Túravezető:  Gergely László
Indulás:   július 6-án 8-kor a paksi komppal 
  (találkozó 750-kor!)
Hazaérkezés:  július 12-én kb. 1525-kor Paksra kerékpárral  

Ebben az évben befejeződik a Szakosztály eddigi leghosszabb sorozata, a 
nyári „megyejáró” kerékpártúra. Az 1997-ben elkezdett sorozatban Ma-
gyarország minden megyéjét végigtekertük kerékpárral, kivéve a Tolna 
megyével is határos Bács-Kiskun megyét. A legvégére maradt megye 
Magyarország legnagyobb területű megyéje, az ország területének 1/12-
e. A megye turisztikai vonzerejét a végtelen alföldi táj, a háborítatlan 
természet és a városok műemlékei jelentik. A megye nevezetességei a 
kalocsai fűszerpaprika, a bajai halászlé, a kalocsai hímzés, a kiskunhala-
si csipke és a kecskeméti fütyülős barackpálinka. Mindezekkel és még 
számos érdekességgel kerékpárról ismerkedünk meg a sorozat utolsó ré-
szében. 
A részletes túrakiírás a túra előtt 10-11 héttel (kb. április közepén) a 
www.dmtr.hu honlapon, a túravezetőnél és a Természetjáró Szakosztály 
vezetőjénél lesz elérhető. 

2015. július 11.     ajánlat

Spar tacus éjszaka i  tájékozódás i  t úraverseny

Info:  turaverseny.dmtr.hu
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2015. július 11.     ASE program

Mecsek  

Túravezető: Adorján József 
Útvonal: Magyarhertelend – Pécsi-tó – Orfű – Abaliget
Indulás: 7 órakor a CsDKK parkolóból 
Táv, szint: 14 km; 350 m. 
Nehézségi fokozat: közepesen könnyű 
Utazási hozzájárulás: ASE tagoknak 600 Ft; Demeter tagoknak 700 Ft; ven-

dégeknek 1.100 Ft

2015. július 17-19.     

65 .  VOTT  

Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozó Székesfehérváron
Csapatvezető: Jakab Albert
 

2015. július 25.              DEMETER program

Kerék pár t úra a Velence i - tó  kör ü l   

Túravezető: Péter Imre 
Útvonal:  Mondtuk: a Velencei-tó körül
Táv, szint:  33,5 km; 210 m
Tavaly  a Balaton körbekerekezéssel elkezdtük gyűjteni a tókerülés skalpokat.  
Idén a kistesó van napirenden. 

Részletek májusban. 

2015. augusztus 1.    DEMETER program

Éjszaka i  kerék páros t úra

Túravezető: Decsi Béla 
Útvonal: Most komolyan: számít? :)
Indulás: Este és Kömlődről.
Táv, szint: 35 km; 200 m 
Nehézségi fokozat: nehéz 
 Egyéb információ: 
 A vállalkozó kedvűek idén is kipróbálhatják, milyen az 

éjszakai terepbiciklizés! Jó buli szokott lenni. 
 És minden előzetes híresztelés ellenére éjszaka is lehet 

kerekezni. (Azt hisszük.)
 Láthatósági mellény és bukósisak használata kötelező!  
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2015. augusztus 20-a előtt és után  ASE és DEMETER program

Dráva v í z i t úra  

Túravezető: Jakab Albert 

2014. augusztus 15-től 23-ig terjedő időben valamelyik 5 napban evezünk le a 
Kerkán, a Murán és a Dráván.

0. nap sátrazás Muraszemenyén, a folyó partján
1. nap evezés: Kerka - Mura, sátrazás Őrtilosban
2. nap evezés: Őrtilos - Vízvár, sátrazás Vízváron
3. nap evezés: Vízvár - Barcs, sátrazás Barcson
4. nap evezés: Barcs - Szentborbás, sátrazás Szentborbáson
5. nap evezés: Szentborbás - Drávasztára, hazautazás

A túra részletes kiírása – az előjelentkezés miatt viszonylag korán – február 
végén elején fog a Demeter Egyesület honlapján megjelenni.

2015. augusztus 29.     ASE program

Tiszakür i  arborét um  

Túravezető: Wollner Pál
Útvonal: Tiszakürti Arborétum, majd onnan átmegyünk Tisza-

alpárra az Árpád-fejedelem tanösvényre.
Indulás: 7 órakor a CsDKK parkolóból 
Táv, szint: 10 km; 0 m,  nehézségi fokozat: könnyű 
Utazási hozzájárulás: ASE tagoknak 600 Ft; Demeter tagoknak 700 Ft; ven-

dégeknek 1.100 Ft 
Külön fi zetendő:  az Arborétum belépőjegy 500 Ft/fő

2013. szeptember 5.     Városi program

Atomfutás ,  Nord ic Wal k i ng

Szervező, egyesületünk részéről: Török Erzsébet

A város nagyrendezvényéhez idén is a verseny nordic walking részének a meg-
szervezésével kapcsolódunk, úgymint pálya kialakítása, szervezése, frissítő 
pontok üzemletetése stb. Tavaly már egész szép létszámmal vettünk részt a ren-
dezvényen, reméljük, ebben az évben ez a szám csak tovább nő. 
És bot sem kötelező.
A részletekről a www.atomfutas.hu honlapon tudtok tájékozódni, de fi gyeljétek 
az egyesületünk honlapját is.    

2015. szeptember 12.     ajánlat

Eltájoló Kupa tájékozódás i  t úraverseny

Info:  turaverseny.dmtr.hu

2015. szeptember 19.     ASE program

Balatonfe lv idék ,  Ba laton Kék  

Túravezető: Lovász János 
Útvonal:  Balatonszőlős – Nagy Gelle – Hideg-hegy – Szentan-

talfa
Indulás: 7 órakor a CsDKK parkolóból 
Táv, szint:  15,2 km, 310 m, közepesen könnyű.
Utazási hozzájárulás: ASE tagoknak 600 Ft; Demeter tagoknak 700 Ft; ven-

dégeknek 1.100 Ft
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2015. szeptember 19.                    ajánlat

Zemplén Kupa tájékozódás i  t úraverseny

Info:  turaverseny.dmtr.hu 

2015. szeptember 21-27.                DEMETER program

Dél -Dunánt ú l i  Kék t úra ( DDK 1.  szakasz)   

Túravezető:  Gergely László
Az Országos Kéktúra program tavasszal a végére ér(t), de – nem kismér-
tékben az azon résztvevők nyomására – a DEMETER Egyesület alapvető-
en folytatásként meghirdeti a Dél-Dunántúli Kéktúrát.
Az Országos Kéktúrával ellentétben a Dél-Dunántúli Kéktúra Magyaror-
szág kevésbé ismert tájaira is elcsalja a túrázót, hiszen a Zselic, a Belső-
Somogy vagy például a Zalai-dombság a turisták által ritkábban járt táj-
egységek. Hazánk második hosszú távú turistaútja nevét a népszerű 
turistáról, szakíróról, népművelőről, Rockenbauer Pálról kapta – így tisz-
telegve emlékének. A túravezető szeretettel várja az aktív pihenést, az 
egészséges életmódot és az ország megismerésének ezt a formáját válasz-
tókat, azaz a megrögzött „kéktúrázókat” és a kezdőket is!
A részletes túrakiírás a túra előtt 10-11 héttel (kb. július elején) a www. 
dmtr.hu honlapon, a túravezetőnél és a Természetjáró Szakosztály veze-
tőjénél lesz elérhető.

2015. október 3.     DEMETER program

Z sel ic

Túravezető: Török Erzsébet 
Útvonal: Töröcske – Töröcskei tó – Húsvét- forrás – Vörös- 

mező – Szenna, Skanzen – Pete-völgy – Dadai tanyák 
– Kaposdada

Indulás:  7 órakor a CsdKK parkolóból
Táv, szint: 15,7 km; 200 m; közepesen könnyű
Utazási hozzájárulás: ASE tagoknak 600 Ft; Demeter tagoknak 700 Ft; ven-

dégeknek 1.100 Ft

2015. október 3.                     ajánlat

Zöldpont Kupa tájékozódás i  t úraverseny

Info:  turaverseny.dmtr.hu 

2015. október 10-11.                    ajánlat

Mát ra Kupa tájékozódás i  t úraverseny

Info:  turaverseny.dmtr.hu 

2015. október 17.     ASE program

Baranya i - dombság  

Túravezető:  Jakab Éva
Útvonal:  Babarcpuszta – Céria – Lankásdűlő – Héhwald-kereszt, 

egykori Szent-kút – Máriakéménd
Táv, szint:  14 km, 100 m
Indulás: 7 órakor a CsDKK parkolóból 
Nehézségi fok:  közepesen könnyű
Utazási hozzájárulás: ASE tagoknak 500 Ft; Demeter tagoknak 500 Ft; ven-

dégeknek 1.000 Ft 
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2015. október 22-25.     ASE program

Osz t rák Grand K anyon  

Túravezető:  Jakab Éva
A négynapos hosszú hétvégét Ausztriában töltjük Máriacell környékén. Kelle-
mes őszi időjárásban reménykedünk, és egyik fő látványosságnak az Ötcher-
szurdokot tervezzük. 
Részletek nyáron. 

2015. november 7.     ASE program

Bakony  

Túravezető:  Péter Imre
Indulás: 7 órakor a CsDKK parkolóból 
Útvonal:  Csesznek – Töbör-hegy – Ördög-árok – Cseres erdő –

Nagyesztergár  

Táv szint: 14 km, 455 m
Nehézségi fokozat:  közepesen nehéz
Utazási hozzájárulás: ASE tagoknak 600 Ft; Demeter tagoknak 700 Ft; ven-

dégeknek 1.100 Ft

2015. november 21.     ASE program

Vér tes   

Túravezető:  Adorján József
Indulás: 7 órakor a CsDKK parkolóból 
Útvonal:  Gánt – Csákvár
Táv, szint:  15 km, 220 m
Nehézségi fok:  közepesen könnyű
Utazási hozzájárulás: ASE tagoknak 600 Ft; Demeter tagoknak 700 Ft; ven-

dégeknek 1.100 Ft 

2015. december 5.    DEMETER és ASE program

M i kulás - t úra
  

Főszervező: Török Erzsébet, Jakab Éva 
Egyéb információ:  Mikulás-túra keretében több évnyi helybenjárás után 

ismét kimozdulunk.  

2015. december 27.    DEMETER és ASE program

Bejg l i - t úra

Túravezető: Jakab Albert 
Útvonal: Szigorúan Paks környékén. 
Indulás: 9 órakor.
Táv, szint: 15 km; minimális szint
Nehézségi fokozat: közepesen könnyű 
Egyéb információ: Az év utolsó utáni legutolsó túrája. (Addig, amíg ha-

gyománnyá nem válik a szilveszteri túra...)
 Maradjunk annyiban, hogy bejgli még mindig nem 

nem kötelező. 
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Túravezetők és elérhetőségeik:

név  telefon mobil e-mail
Adorján József  20/961-6756 adorjanjo@gmail.com
Decsi Béla   20/211-0402 kisdecso@gmail.com
Gergely László 76-31 20/931-2028 gergelyl@npp.hu
Jakab Albert  70-30 20/431-8112 jakab.albert@dmtr.hu
Jakab Éva   20/314-4650 jakab.eva@dmtr.hu
Lovász János   30/229-4646 karton2000@citromail.hu
Péter Imre  75/417-286 20/922-6947 peterim@freemail.hu
Török Erzsébet 75/500-531 20/314-4615 terzsebet@paks.hu
Veisz Zsuzsanna  30/237-8431 veisz.zsuzska@gmail.hu
Wollner Pál  75/319-931 20/942-2325 wollnerpal@freemail.hu

www.dmtr.hu

Gyalogolj ,  kerék pároz z ,  l ég y önkéntes  seg í tő  a  Demeter 
Eg yesü let   é s  a z ASE programja i n!

A túrákról, turista eseményekről, a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról és 
további információkról a www.dmtr.hu címeken olvashatsz. 

És természetesen van Facebook oldalunk is. 


