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Bevezető gondolatok

2016-ban is túrázunk, kirándulunk. 
Az idei újdonság és kihívás a Dél-Dunántúli Regionális Természetbarát Ta-

lálkozó megrendezése lesz, mely reményeink szerint baráti, emlékezetes és új 
ismereteket adó lesz mind a vendégeinknek, mind a szervezésben résztvevő tag-
jainknak. 

Többnapos programjaink részben a hagyományok jegyében telnek: kéktúrá-
zás a Dél-Dunántúli Kéktúra útvonalán tavasszal és ősszel egy-egy hetet (Őr-
ség, Göcsej, Zalai-dombság és Belső-Somogy), húsvétolás távoli célpontot vá-
lasztva (Bükk), a pünkösdi országjárás (Komárom és Tata), tovább dübörög a 
kerékpározás mindkét vonulata (a megyék elfogyván a nagy nyári bicajozás az 
Alföldi Kéktúra fele lesz, a tókerülők pedig a Tisza-tavat választották). 

Nem változtattunk az egynapos gyalogos és kerékpáros teljesítménytúrák jól 
bevált gyakorlatán: tavasszal és ősszel kéthetente van túra, de a teljesítménytú-
rákkal, tájékozódási túraversenyekkel kiegészülve majd’ minden hétvégére ta-
lálható ajánlat. 

Kettő (várhatóan családias hangulatú :)) teljesítménytúrának leszünk idén is 
a rendezői, melyek közül a gyalogos a már említett regionális találkozó keretén 
belül szerveződik. A programtervet úgy alakítottuk, hogy néhány dél-dunántúli 
teljesítménytúra időpontja szabad maradjon, és az idei közös szervezésre kivá-
lasztott programunk a Kuglóf Hétvége részeként rendezett teljesítménytúrák. 

A teljesítménytúra elnevezéstől megijedni nem kell, minden viszonylagos: 
teljesítmény lehet a 15 km és maratoni táv is. 

Éppúgy nem rémisztő a versenyzés sem. A Bakancsos Atomkupához idén a 
Mecsekben, Abaliget környékén szereztünk térképet, és csak kirándulni, ver-
senyt kipróbálni is érdemes eljönni. 

Apropó: nehézség. A túrák adatai (a táv, a szintemelkedés, a nehézségi szint) 
segítenek a választásban. Lesznek nehezebb túrák is, kétely esetén a túravezető 
hasznos tanácsokkal tud szolgálni. 

Jó hír, hogy a túrákra van érdeklődés. A turista illemtan úgy kívánja, hogy 
jelentkezéskor a részvételi hozzájárulás (többnapos program esetén előleg) befi -
zetése megtörténjen.  

Szép erdőt, turistabarát időjárást, sok kilométert!
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A túrázás tízparancsolata

1.  Készülj fel alaposan a túrára, fi gyelmesen olvasd el a kiírást, ha kérdésed 
van előtte, kérdezd meg a túravezetőt.

2.  Túrádat erőnléted, gyakorlottságod alapján tervezd!
3.  Célszerűen, kényelmesen öltözz! Egy esőkabát mindig jól jöhet.
4.  A természetben nyitott szemmel és füllel vedd észre a természet tiszta 

szépségét! Arra mindig legyen idő, hogy megcsodáljuk természeti értéke-
inket, és néhány fotót készítsünk.

5.  Viselkedj csendben, fegyelmezetten, a természet és az ott lakó élőlények 
vendégeként! Ha így teszel, azzal hálálják meg a „házigazdák”, hogy meg-
mutatják magukat.

6.  Tartsd és tartasd be a túrázás szabályait! (táborozás, illemhely, tűzrakás, 
hulladék, védett terület)

7.  A túravezető vezeti a túrát, nem a turista! A túravezető tájékoztatóját pró-
báld meg fi gyelmesen végig hallgatni, és tartsd be az utasításait!

8.  Szeresd és védd a természetet, igyekezd azt másokkal is megszerettetni, 
megismertetni, megvédetni! A virágokat és más növényeket soha ne tépd 
le, hisz élőhelyükön a legszebbek, és erre hívd fel a gyermekek fi gyelmét 
is!

9.  Becsüld túratársaidat és a bajban ne hagyd őket magukra! Ha társad meg-
sérül vagy más nehézségei támadnak útközben, próbálj tudásod szerint 
segíteni.

10.  A túra közben szerzett tapasztalatokat használd fel a hétköznapokon is! 
Hívd fel ismerőseid fi gyelmét is a természetvédelem fontosságára!
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2016. január 2.    ASE/DEMETER program

Újévköszöntő ,  pót sz i lvesz ter i  t úra 

Túravezető: Péter Imre 
Útvonal: Dunakömlőd – Paks 
Táv, szint: 10 km; 100 m 
Nehézség: könnyű 
Egyéb:  Helyijáratú busszal utazunk, a Barátság úti buszmegál-

lóból Kömlődre 8 órakor induló busszal. Jelentkezni 
nem kell, találkozzunk a Barátság úti buszmegállóban 
7 óra 55 perckor. A járat útvonalán természetesen bár-
hol lehet csatlakozni.  

 A túrára hozzatok poharat és italt, ha koccintani szeret-
nétek. A túra végén megcélozzuk a csárdát betérés cél-
jából. 

2016. január 16.      ajánlat

Bar t i na te lje s í t mény t úra

Info:  www.ifu.hu
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2016. január 30.    DEMETER program

Tur i s ta Farsang  

Főszervező:  Török Erzsébet 

Pörgős farsangi mulatság.

Időpont:  2016. január 30, kezdés: este 18 óra.   
Helyszín:  Atomfi tt Centrum, Gesztenyés úti barakkok 
Jelleg:  megidézzük a régmúlt korok babonáit, hiedelmeit, va-

jákos praktikáit. Gondolok a boszorkányokra, ördö-
gökre, vajákosokra, füves emberekre, táltosokra, gara-
bonciásokra. Van ötletmerítési lehetőség bőven. 
Gyűjthettek babonákat, varázslási, jóslási praktikákat.

Belépő:  jelmezben 2000 Ft/fő, (jel)meztelenül 2500 Ft/fő. 
Kaja:  sültes tálak, a salátákra jelentkezőket várunk 
Ital:  közbeszerzésben lesz bor, sör, ásványvíz, üdítő, kávé
Süti:  amit hoztok.
Tombola:  fejenként, avagy családi egységenként 2 darab tombo-

latárgy, és a szokott fi gyelmeztetés: mindenki csak 
olyan tombolatárgyat hozzon, amit ő maga is szívesen 
megnyerne. Ha valaki nem engedheti meg magának, 
mert olyan helyzetben van, az ne hozzon. Ropi, hajgu-
mi, cukorka mint potenciális tombolatárgy, maradjon 
otthon.

Csukás István: Január lekocog a lépcsőn című verse éppen aktuális.
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2016. február 6.     ASE program

Vi l lány i -heg ység  

Túravezető: Gergely László 
Útvonal: Bisse – Pincesor – Csukma kereszt – Akasztófadűlő – 

Máriagyűd – Csodabogyó tanösvény – Tenkes
Indulás: 730 órakor a CsDKK parkolóból 
Táv, szint: 16 km; 610 m 
Nehézségi fokozat: közepes 
Utazási hozzájárulás: ASE tagoknak 600 Ft; Demeter tagoknak 700 Ft; ven-

dégeknek 1.100 Ft 
Egyéb info:  Villányi-hegység Villánytól nyugatra, Baranya megye 

déli részén elterülő dombság. Főképp mészkőből áll. 
Legmagasabb csúcsa a hegyvonulattal nem összefüg-
gő, szigetszerű, 442 méter magas Szársomlyó. Egy má-
sik ismert csúcsa a Siklós közelében lévő Tenkes. 
Az éghajlat és a talaj kedvező a Villány és Siklós körül 
kialakult nagy hagyományú szőlő- és bortermeléshez. 
A hegység déli oldalán gyógyhatású, meleg vizű forrá-
sok törnek a felszínre, ez tette népszerű fürdőhellyé 
Harkányt.

2016. február 20.     ASE program

Tol na i -heg yhát Vár t úra  

Túravezető: Lovász János 
Útvonal: Simontornya - Ozora
Indulás: 8 órakor a CsDKK parkolóból 
Táv, szint: 13 km; szint nélkül 
Nehézségi fokozat: könnyű 
Utazási hozzájárulás: ASE tagoknak 500 Ft; Demeter tagoknak 600 Ft; ven-

dégeknek 1.000 Ft 
Program:  A két település várának megtekintése.
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2016. március 5.     ASE program

Szek szárd i - dombság  

Túravezető: Wollner Pál 
Útvonal: Tavaszi séta a Gemenci erdőben és tanösvényein 

(Keselyűsi tanösvény, Nyéki-Holt Duna tanösvény, Bá-
rányfoki tanösvény)

Indulás: 8 órakor a CsDKK parkolóból 
Táv, szint: 12 km; szint nélkül 
Nehézségi fokozat: könnyű 
Utazási hozzájárulás: ASE tagoknak 500 Ft; Demeter tagoknak 600 Ft; 
  vendégeknek 1.000 Ft 

2016. március 15.    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 kerék-
párjukat és ezzel az immár hagyományos túrával indítják a kerékpáros szezont. 
Reméljük az időjárás idén is velünk lesz, és szép időben tekerhetjük végig a kö-
zelben található Petőfi  Sándor életéhez kapcsolódó emlékhelyeket.
Ha az időjárási körülmények miatt a túra balesetveszélyes (pl. jegesedés az úton, 
alacsony környezeti hőmérséklet) a túra elmaradásáról a jelentkezőket a túrave-
zető telefonon értesíti március 14-én 19 óráig. 
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2016. március 19.    DEMETER és ASE program

Bakancsos Atom Kupa ,  Mecsek  

Főszervező: Jakab Albert 
Útvonal: A szokásos vezetett kirándulás keretében a tájékozó-

dástól ódzkodók sétálhatnak természetesen túravezető-
vel is a mecseki töbrök között. A vezetett túrára is kap-
tok versenytérképet és feladatlistát – ki lehet próbálni a 
versenyzést. 

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

 (A versenypályák titkosak.) 
Indulás: A versenyre külön busz indul 7 órakor a CsDKK parko-

lóból, előzetes jelentkezés szükséges. 
Táv, szint:  kirándulós és kezdő pálya 8-10 km; 300 m 
Nehézségi fokozat: könnyű 
Részvételi díj: ASE és Demeter tagoknak, paksiaknak 600 Ft. 
Egyéb információ: Önkénteseknek: Igen, az országos hírű rendezvény si-

keres lebonyolításához idén is szükség van szorgos ke-
zetekre. A feladat a szokásos, csak most utazunk. 
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2016. március 25-28.       ASE program

Húsvét  a Bük kben  

Szállás: Bánkút, Turistaház
Részvételi díj: ~ 34.000 Ft 
(szállás, reggeli és vacsora, utazási hozzájárulás). 

Túrák:  
1. nap: Utazás Bánkútra, rövid séta a Bálványosra.
2. nap: normál táv: Turistaház – Három kő – Tar kő – Cserepes kő – Turista-

ház (táv: 17 km, szint: 580 m); rövidebb táv: Turistaház – Három kő alja – 
Tar kő alja – Régi vasút – Turistaház (táv: 11 km, szint: 320 m)

3. nap: Turistaház – Csipkéskút – Jávorkút – Kis mező – Hármas tábor – Ve-
res sárbérc – Turistaház (táv: 13,5 km, szint: 410 m)

4. nap: Utazás Lillafüredre, séta a környéken, a Fehér kőre.

2016. április 2.   ajánlat

Tenkes Telje s í t mény t úra  

Info: ttt.tr.hu

2016. április 9.   ASE program

P i l i s   

Túravezető:  Péter Imre
Útvonal:  Pilisszentkereszt – Dera-patak szurdok – Csobánka 

nyereg – Magas erdő – Pilisborosjenő
Táv:  15 km, szint: 360 m
Nehézségi fokozat:  közepes
Indulás:  reggel 7 órakor a CsDKK parkolóból
Utazási hozzájárulás: ASE tagoknak 600 Ft; Demeter tagoknak 700 Ft; ven-

dégeknek 1.100 Ft
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2016. április 16.     DEMETER program

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

Főszervező: Decsi Béla 
 
DEMETER 50 bicajos

 Paks, ASE sportcsarnok – Dunamenti Rt. – Fehér-tó – Németkéri út – Vö-
rösmalmi-tó – Diófás-dűlő – Széles csapás – Gyűrűs-völgy – Szélesdom-
bi-dűlő – Tanya Csárda – Őrsi-hegy – 6. sz. főút – Szabadság TSz – Duna-
kömlőd – Lussonium – Öreg-hegy – Paks, ASE sportcsarnok

 Táv: 51,7 km, szint: 483 m, szintidő: 6 óra. 
DEMETER 25 bicajos

 Paks, ASE sportcsarnok – Dunamenti Rt. – Fehér-tó – Németkéri út – Vö-
rösmalmi-tó – Dunakömlőd – Lussonium – Öreg-hegy – Paks, ASE sport-
csarnok

   Táv: 23 km, szint: 246 m, szintidő: 4 óra. 
DEMETER 60 bicajos (országúti) 

 Paks, ASE sportcsarnok – Biritó – Kölesd – Borjád – Uzd – Sárszentlőrinc 
– Nagydorog – Pusztahencse – Paks, ASE sportcsarnok

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

szaérkezve Nagydorogra a pontőrnél leadhatja az itinert, így elismerjük a 
teljesítését. Az emléklapot 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.  

Részvételi díjak:
túra teljes ár kedvezményes ár*
50 km 700 Ft 500 Ft
25 km 500 Ft 300 Ft
60 km 500 Ft 300 Ft
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2016. április 23.     ASE program

A Zengő  kör ü l  ( Kelet i -Mecsek)   

Túravezető:  Adorján József
Útvonal:  Hosszúhetény – Püspökszentlászló – Hettyey-forrás – 

Pécsvárad (Zengővárkony Rockenbauer Pál sírja) – 
Hosszúhetény

Táv:  20 km, szint: 330 m
Nehézségi fokozat:  Rockenbauer Pál emlékére, szép, közepesen nehéz kör-

túra
Indulás:  reggel 7 órakor a CsDKK parkolóból
Utazási hozzájárulás: ASE tagoknak 600 Ft; Demeter tagoknak 700 Ft; ven-

dégeknek 1.100 Ft

2016. április 24.      ajánlat

Kovács Béla te lje s í t mény t úra

Info: https://www.facebook.com/events/1004842402872398/
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(felnőtt kifestő)
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2016. május 6-8.    DEMETER program

Reg ioná l i s  Természetbarát  Ta lá l kozó

Pénteki programok: 
Reggeltől késő délutánig érkezés a Cseresznyési Erdei Iskolához. 
Program-étlap (érkezéstől függően): erőműlátogatás, kerékpározás, illetve  
érdeklődés és megfelelő létszám esetén Paks környéki buszos kirándulás. 
Esti program: tábortűz (funkcionális célzattal is).

Szombati programok (2016. május 7. szombat) 

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

Főszervező: Jakab Éva 

DEMETER 30 gyalogos
Útvonal:  Cseresznyés, erdei iskola – Ürge-mező – Paks – Duna-

kömlőd – 6-os út – Halas-tó – Gyűrűsi-völgy – Széles-
csapás – Gyapa – Gyapapusztai erdők – Belsősor – Er-
dei iskola

Indítási idő:  7 órától 9 óráig egyénileg. 
Táv: 34,2 km, szint: 150 m, szintidő: 8 óra. 

DEMETER 15 gyalogos – Túravezetővel is
Útvonal:  6-os út 99 km – Gyűrűsi-völgy – Széles-csapás – Gyapa 

– Gyapapusztai erdők – Belsősor – Erdei iskola

Indítási idő: egyénileg 8 órától 10 óráig, 
 Autóbusz indul a rajtba a Cseresznyési Erdei Iskolától 

(a célból) 8.30-kor, paksi városi felszállás (Paks busz-
pályaudvar) 8.45-kor. A távon vezetett túra indul 9 óra-
kor a 99-es km-től (ezzel a busszal utazván).

Táv: 16 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, zsíros kenyér.
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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 birtokosok, paksi lakosok.

Szombaton este: ürge-előadás, turistabál. 

Vasárnapi programok: 

Városnézés, 
Deák-ház, 
gyógyfürdőzés. 

 

2016. május 9-16.    DEMETER program

Dél -Dunánt ú l i  Kék t úra ( DDK 2 .  szakasz)   

Túravezető:  Gergely László

Hazánk második hosszú távú turistaútja nevét a népszerű turistáról, szakíróról, 
népművelőről, Rockenbauer Pálról kapta, így tisztelegve emlékének. A túra 1. 
szakaszának végén beléptünk az Őrségbe, amely talán az egyetlen tájegység 
hazánkban, melynek elnevezését nem földrajzi fogalom, hanem saját történelme 
adja. A 2. szakaszban ezen kívül végigsétálunk a sajátos hangulatú Göcsejben 
is, és a hullámzó Zalai-dombokból is megmászunk még néhányat. A túravezető 
szeretettel várja az aktív pihenést, az egészséges életmódot és az ország megis-
merésének ezt a formáját választókat, azaz a megrögzött „kéktúrázókat” és kez-
dőket is!

A részletes túrakiírás a túra előtt 10-11 héttel (kb. február végén) a www. dmtr.
hu honlapon, a túravezetőnél és a Természetjáró Szakosztály vezetőjénél lesz 
elérhető.
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2016. május 13-16.    DEMETER program

Pünkösd i  Ország járás ,  Tata -Komárom  

Túravezető:  Török Erzsébet

„Ebben az évben is turisztikai szem-
pontból gazdag látnivalót kínáló terület-
re megyünk a már hagyományos ország-
járó programunk keretében. Látványos, 
hangulatos építészeti emlékek, sétára 
csábító parkok, gyönyörű természeti 
környezet, történelmi emlékek és még 
sok-sok érdekesség, amit ez a vidék tar-
togat számunkra. A bázisunk terveim 
szerint Tatán lesz, és innen járjuk be a 
környéket. A kirándulással kapcsolatos 
részletes tudnivalók a program előtt né-
hány héttel a kiírásban lesznek olvasha-
tók.” (te)

2016. május 21.     ASE program

G eresd i - dombság  

Túravezető: Jakab Albert 
Útvonal: „Források a Geresdi-dombságban” 
Kövesd – Bükkös-forrás – Marika-forrás – Tértörő-forrás – Henrik-forrás – 

Anikó-forrás – Mészkemence – Turista-forrás – Harsá-
nyi-kereszt – Feked

Indulás: 7 órakor a CsDKK parkolóból 
Táv, szint: 18 km; 400 m. 
Nehézségi fokozat: nehéz (72 év fölött nem ajánlott) 
Utazási hozzájárulás: ASE tagoknak 500 Ft; Demeter tagoknak 600 Ft; ven-

dégeknek 1.000 Ft 
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2016. május 28.     ASE program

Beszédes Józsefen át  Szent  Lász ló ig ,  kerék pár t úra  

Túravezető:  Gergely László
Útvonal:  Paks – Dunaföldvár – Solt – Kalocsa – Fadd – Paks
A történelmi témára utaló cím valójában egy kerékpáros körtúrát jelent a Paks-

hoz legközelebb lévő két Dunai híd segítségével. A Be-
szédes József hídon átjutunk az Alföldre, de a Szent 
László hídon visszatekerve ismét a Dunántúlon le-
szünk.

Táv:  ~98 km, szint jelentéktelen 
Indulás/ hazaérkezés:  8 órakor a Polgármesteri Hivatal főbejárata elől / kb. 17 

órakor. 

2016. június 4.               ASE program

Bakony – Úrkút i  Őskarsz t  t úra  

Túravezető: Török Erzsébet 
Útvonal: Kislődi kalandpark – Erdei tanösvény – Úrkút – Csár-

dahegyi Őskarszt – Csalános-völgy - Kislőd 
Indulás: 7 órakor a CsDKK parkolóból 
Táv, szint: 13,5 km; 222 m 
Nehézségi fokozat: közepes 
Utazási hozzájárulás: ASE tagoknak 600 Ft; Demeter tagoknak 700 Ft; ven-

dégeknek 1100 Ft 
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2016. június 25.     Demeter / ASE program

Mecsek ,  Kug lóf  t e l je s í t mény t úrák

Túravezető: Adorján József 
Útvonal: 25 km: Váraljai Parkerdő bejárata – Várfő hegy – Vár-

hegy (Schlossberg) – Árpád-kori templom – Réka-vár 
– Óbánya – Kappenwasser – Váraljai Parkerdő bejárata

10 km: Váraljai Parkerdő bejárata – Vadvirág forrás – Kappenwasser – Váraljai 
Parkerdő bejárata

Indulás: 6 órakor a CsDKK parkolóból 
Táv, szint: 25,3 km; 965 m illetve 10,5 km; 340 m 
Nehézségi fokozat: nehéz, illetve könnyű

2016. július 1-3.     

66 .  VOTT  

Vi l lamosenerg ia- ipar i  Országos Természetbarát 
Ta lá l kozó Vesz prémben

Csapatvezető: Jakab Albert
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2016. július 11-17.     ASE program

Kerék pár t úra A l f ö ld i  Kék t úra  

Túravezető:  Gergely László
Indulás:  július 11-én 8 órakor a CsDKK parkolótól
  (találkozó 7:50-kor!)
Hazaérkezés:  július 17-én kb. 18 órakor Paksra  

Az elmúlt években nemcsak a mi szakosztályunkban, hanem országos szinten is 
nőtt a „kéktúrázás” népszerűsége. Ezt mutatja, hogy idén mintegy 280 km-es 
szakaszt gyalogolnak a résztvevők a Dél-dunántúli Kéktúra útvonalán. 

Ezzel a túrával pedig Magyarország harmadik, egyben legfi atalabb hosszú távú 
turistaútjának teljesítését is elkezdjük. Az Alföldi Kéktúra (AK) útvonalán ke-
rékpárral megyünk végig, igaz, gyalog is teljesíthető. Az AK hazánk második 
leghosszabb túraútvonala, Szekszárdtól Sátoraljaújhelyig tart a mintegy 850 
km-es kék jelzés. Az útvonal áthalad a Gemenci-erdőn, a Bácskán, a csongrádi 
Homokháton, az Alsó-Tisza mentén, a Maros-Körös közén, a Körösök völgyén, 
a Nagy- és a Kis-Sárréten, a Hajdúságon, a Nyírségen, a Rétközben, hogy a 
Bodrogköz után érjen véget. Ezen a túrán Szekszárdtól Berettyóújfaluig gyűjt-
jük be igazolófüzetünkbe a pecséteket.  

A részletes túrakiírás a túra előtt 10-11 héttel (kb. április végén) a www.dmtr.hu 
honlapon, a túravezetőnél és a Természetjáró Szakosztály vezetőjénél lesz elér-
hető. 
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2016. augusztus 5.    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 min-
den előzetes híresztelés ellenére éjszaka is lehet kere-
kezni. (Azt hisszük.)

Láthatósági mellény és bukósisak használata kötelező!

2016. augusztus 17-21.    DEMETER program

Kerék pár t úra a Ti sza - tó kör ü l   

Túravezető: Péter Imre 

A Balaton és a Velencei-tavi tókerülések után jön a Tisza-tó. 
A részletes program később kerül kialakításra és meghirdetésre. 
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2016. augusztus 27.     ASE program

Bakony,  Tés i - fenns í k  

Túravezető: Adorján József
Útvonal: A környék természeti nevezetessége a 4-5 km széles és 

8-10 km hosszú Tési-fennsík. Lösszel fedett karszt, 
mely a Bakony legnagyobb víznyelőbarlangjait és 
zsombolyait rejti. A túraútvonal egy 14 km-es körséta, 
amelynek kiindulópontja a Téstől 1km-re lévő elága-
zás.

Indulás: 7 órakor a CsDKK parkolóból 
Táv, szint: 14 km; 370 m,  
Nehézségi fokozat:  közepes 
Utazási hozzájárulás: ASE tagoknak 600 Ft; Demeter tagoknak 700 Ft; ven-

dégeknek 1.100 Ft 

2013. szeptember 3.     Városi program

Atomfutás ,  Nord ic Wal k i ng

Szervező, egyesületünk részéről: Török Erzsébet

A város nagyrendezvényéhez idén is a 
verseny NW részének a megszervezésé-
vel kapcsolódunk, úgymint pálya kiala-
kítása, szervezése, frissítő pontok 
üzemletetése stb. Reméljük, ebben az 
évben nagyobb létszámmal veszünk 
részt a programon.

A részletekről a www.atomfutas.hu 
honlapon tudtok tájékozódni, de fi gyel-
jétek az egyesületünk honlapját is. Mi-
nél korábban regisztráltok, annál kedve-
zőbb a regisztrációs díj. 
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2016. szeptember 10.     ASE program

Z sel ic ,  Koppány-völg y i  Nat úr park  

Túravezető: Török Erzsébet 
Útvonal:  Kisbárapáti – Öreg - hegy  - Bonnya – Tőzeges-tó – 

Bonnyapuszta – Koppány csárda
Indulás: 7 órakor a CsDKK parkolóból 
Táv, szint:  15 km; 166 m
Nehézségi fokozat:  közepes
Utazási hozzájárulás: ASE tagoknak 600 Ft; Demeter tagoknak 700 Ft; ven-

dégeknek 1.100 Ft

2016. szeptember 17.   ajánlat

Tol na 5/15/25/50 te lje s í t mény t úrák ,  Bonyhád

Info: https://www.facebook.com/events/811211128989397/

2016. szeptember 19-25.   DEMETER program

Dél -Dunánt ú l i  Kék t úra ( DDK 3.  szakasz)   

Túravezető:  Gergely László
Tavasszal a Zalai-dombok között fejeződött be a sorozat 2. szakasza. Ősszel még 
„hullámzunk egy keveset Zalában, de aztán a kevésbé izgalmas Belső-Somogy 
után megérkezünk a Zselicbe. A zselici táj jellegzetességét a széles, lapos domb-
hátakat és a közöttük húzódó völgyeket borító, összefüggő erdőségek adják. A 
Zselic legkiemelkedőbb pontja, a keleti részén fekvő 358 méter magas Hollófé-
szek, ahová érdemes rövid kitérőt tenni a kék sáv jelzésről. A túravezető most is 
szeretettel várja az aktív pihenést, az egészséges életmódot és az ország megis-
merésének ezt a formáját választókat, azaz a megrögzött „kéktúrázókat” és kez-
dőket is!
A részletes túrakiírás a túra előtt 10-11 héttel (kb. július elején) a www.dmtr.hu 
honlapon, a túravezetőnél és a Természetjáró Szakosztály vezetőjénél lesz elér-
hető.
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2016. szeptember 24.    ASE program

Kelet i -Mecsek ,  Egreg y- Szász vár ( bor t úra)   

Túravezető: Adorján József 
Útvonal:  Magyaregregy – Vörösfenyő kulcsos ház – Szászvár
 Könnyű túra, a végén Vadaspark- vagy Borház-látoga-

tással.
Indulás: 7 órakor a CsDKK parkolóból 
Táv, szint:  13 km; 280 m 
Nehézségi fokozat:  könnyű 
Utazási hozzájárulás: ASE tagoknak 600 Ft; Demeter tagoknak 700 Ft; ven-

dégeknek 1.100 Ft

2016. október 1.      ASE program

Badacsony,  Badacsony tomaj

Túravezető: Wollner Pál 
Útvonal: Badacsony, Kisfaludy-ház – Rózsa-kő – Bujdosók lép-

csője – Tördemici kilátóhely – Ranolder-kereszt – Pá-
holy – Kisfaludy-kilátó – Kőkapu – Kuruc körút – Kis-
faludy-ház – Badacsony vasútállomás

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

dégeknek 1.100 Ft
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2016. október 15.     ASE program

Baranya i - dombság,  Véménd  

Túravezető:  Török Erzsébet
Útvonal:  Véménd – Ötvályús forrás – Dömörkapu – Ellető-völgy 

– Schleiher sír – Vadkörte tábla – Sarok tábla – Községi 
erdő – Véménd –(ha belefér Szerb kápolnarom/Szent-
kút)

Táv, szint:  14,5 km, 182 m
Indulás: 7 órakor a CsDKK parkolóból 
Nehézségi fok:  közepes
Utazási hozzájárulás: ASE tagoknak 600 Ft; Demeter tagoknak 700 Ft; ven-

dégeknek 1.100 Ft 

2016. november 5.     ASE program

Balaton-fe lv idék ,  Ba laton i  kék  

Túravezető:  Lovász János
Útvonal:  Salföld –  Kővágóőrs – Szentantalfa
 Ha lesz elég érdeklődő, akkor Szentantalfán borkósto-

lási és vásárlási lehetőség. 
Indulás: 7 órakor a CsDKK parkolóból 
Táv szint: 18 km, 290 m
Nehézségi fokozat:  közepes
Utazási hozzájárulás: ASE tagoknak 600 Ft; Demeter tagoknak 700 Ft; ven-

dégeknek 1.100 Ft
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2016. november 19.     ASE program

Vér tes   

Túravezető:  Péter Imre
Útvonal:  Csákánypuszta – Mária szakadék – Szép Ilona forrás – 

Vörös-lyuk – Vértessomló
Indulás: 7 órakor a CsDKK parkolóból 
Táv, szint:  15,2 km, 380 m
Nehézségi fok:  közepes
Utazási hozzájárulás: ASE tagoknak 600 Ft; Demeter tagoknak 700 Ft; ven-

dégeknek 1.100 Ft 

2016. december 3.    DEMETER és ASE program

M i kulás - t úra

Főszervező: Török Erzsébet, Jakab Éva 

A 2015-ös kimozduláson fellelkesülve 
2016-ban is vendégségbe megyünk: 
csatlakozunk a megyei mikuláshoz. 

2016. december 30.    DEMETER és ASE program

Bejg l i - t úra

Túravezető: Jakab Albert 
Útvonal: A Dél-Dunántúli régióhoz csatlakozva az idei utolsó 

túrának a Zengő megmászását tűztük ki célul.
Indulás: 7 órakor a CsDKK parkolóból
Táv, szint: kb. 15 km; sok szinttel
Nehézségi fokozat: nehéz 
Egyéb információ: A részletes útvonalat a megyei kiírást követően, nov-

ember végén hirdetjük meg.



24

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@gmail.hu
Péter Imre  75/417-286 20/922-6947 peterim48@gmail.com
Török Erzsébet 75/500-531 20/314-4615 terzsebet@hotmail.com
Veisz Zsuzsanna  30/237-8431 veisz.zsuzska@gmail.com
Wollner Pál  75/319-931 20/942-2325 wollnerpal@gmail.com

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 információk-
ról a megújult honlapon, a www.dmtr.hu címeken 
olvashatsz. 

És természetesen van Facebook oldalunk is.


