
Az Atomerőmű SE Természetjáró Szakosztályának programajánlata:  

„Kerékpárosan szép az élet!”  -  Kerékpártúra Bács – Kiskun megyében! 

 
Indulás: 2015. 07. 06-án 800-kor a paksi komppal /találkozó:750!/ 
Hazaérkezés: 2015. 07. 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 Magyarország minden megyéjét 
végigtekertük kerékpárral, kivéve a Tolna megyével is határos Bács-Kiskun megyét. A végére 
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 főbb nevezetességei a kalocsai fűszerpaprika, a bajai halászlé, a 
kalocsai hímzés, a kiskunhalasi csipke és a kecskeméti fütyülős barackpálinka. Részben 
ezekkel és még számos érdekességgel kerékpárról ismerkedünk meg a sorozat utolsó 
részében.  
Fontosabb tudnivalók:  

 A napi tervezett útvonalak (átlagos) hossza: 69 km 

 A túra költsége: 49.500 Ft  
(az ár tartalmazza: szállásköltség 6 éjszakára, étkezés 6 reggeli + 6 vacsora terjedelemben, 
belépőjegyek /fürdő, múzeum, látnivalók/ kompátkelés 2 alkalommal és 2 közös program költségét) 

 A túra nehézségi fokozata: könnyű (szintemelkedés gyakorlatilag nincs, a távolság egy-egy nap 
közepes vagy az alatti, magabiztos mozgáskoordinációval, egészséges szervezettel és átlagos 
erőnléttel a túra teljesíthető) 

 A túrán fejvédő használata ajánlott. 

 A túrán mindenki a saját felelősségére vesz részt! 
A tervezett menetrend: 

dátum indulás érkezés főbb látnivalók az útvonalon* 

’15.07.06. 
hétfő 

Paks Szabadszállás
-Balázspuszta 

 Schönfeld-puszta 

’15.07.07. 
kedd 

Szabadszállás
-Balázspuszta 

Kiskun-
félegyháza 

 Kecskemét belváros (Nagytemplom, Városháza, Cifra 

Palota, Tudomány és Technika Háza (volt zsinagóga) 

 Móra Ferenc szülőháza 

’15.07.08. 
szerda 

Kiskun-
félegyháza 

Kunfehértó  Bugac, Bugaci Csárda 
 Búsuló kuruc szobra 
 Csipkeház és Csipkemúzeum (Kiskunhalas)  

’15.07.09. 
csütörtök 

Kunfehértó Dávod  Felső-bácskai hengermalom 
 Nemzeti megbékélési emlékmű (Trianon-emlékmű) 
 Mária szobor 

 
’15.07.10. 

péntek 

 
pihenőnap 

A Dávodi fürdő története 1914-ig nyúlik vissza. Rekonstrukció 2009-ben volt, a 
medencék felújítása mellett ekkor került kialakításra az élményfürdő is. Vizsgálatok 
bizonyították, hogy a fürdő vize gyógyító hatású, több reumatikus panaszt képes 
enyhíteni. A szép környezetben az aktív pihenés és a regenerálódás is megoldható. 

’15.07.11. 
szombat 

Dávod Hajós  Szent Anna-kápolna (Sükösd)  
 Hajósi Pincefalu 

’15.07.11. 
vasárnap 

Hajós Paks  Kalocsa sétáló utca 

* - a tájjellegű vendéglátó-ipari létesítmények látogatása mindennap szükség szerint  
 

Jelentkezés: Török Erzsébet - 20/314-4615 vagy Kiss Marianna - 75/508-419 

Jelentkezési határidő: 2015. 05. 03. 1800! Jelentkezéskor fizetendő előleg: 24.500 Ft/fő  
 

Szeretettel várom a kerékpározást, a természetet, a kalandokat, az apró örömöket kedvelők és 
a Magyarországot (is) megismerni akarók jelentkezését. A túrával kapcsolatos minden kérdésre 
szívesen válaszolok. (: 20/9312-028) 
          

Gergely László (túravezető) 
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