
2018. január 1. 

h asznos infor m ációk

Az egynapos gyalogtúrákon jellemző utazási hozzá-
járulás: ASE-tag: 600 Ft, DEMETER-tag: 700 Ft, 
vendég: 1.100 Ft

Elérhetőségek:  
Decsi Béla   20/211-0402 
Gergely László   20/931-2028 
Jakab Albert   20/431-8112
Jakab Éva   20/314-4650 
Török Erzsébet   20/314-4615 

A túrákról, turista eseményekről, a jelentkezéssel 
kapcsolatos tudnivalókról és további információk-
ról a Demeter-honlapon olvashattok: 

www.dmtr.hu 
Az ASE honlapja is megújult, azt is frissítjuk, a túra-
kiírásokat ott is figyelhetitek: 

termeszetjaro.ase.hu

Egyebekre ott a Facebook oldalunk: 
Demeter Egyesületre keresnénk...

Gya logolj ,  kerék pá rozz ,  lég y ön kéntes 
seg ítő a  Demeter Eg yesület   és  az A SE 

prog ra mja in!

A SE Természet já ró Sza kosztá ly 

Demeter Eg yesület

2018 .  év i  túrater v
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2018. január 7. 

Újév i t úr a

Indulás reggel 07.40-kor a paksi buszpályaudvarról 
Madocsára. 

Útvonal:  Madocsa központ  –  Duna-part – majd 
a gáton az új sárga Mária-út jelzésen 
hazasétálunk a paksi halászcsárdáig. 

Távolság:  12 km.
Szint:  jelentéktelen
Nehézség:  könnyű
Túravezető:  Péter Imre

2018. január 20. 

Ba rtina TT

Nem szerveztünk a „nagy napra” saját programot. 
Önálló részvétel. 

www.ifu.hu

2018. január 27.

Tur ista fa rsa ng

Főszervező:  Török Erzsébet
Lényeg:  idén is a múltból merítünk, azaz a szer-

vező figyelmetekbe ajánlja a Hair című 
örök klasszikust. A téma nem nehéz, 
könnyű felkészülni rá. A részletes ki-
írásban kapjátok majd meg az összes 
többi információt. Segítségre, mint 
mindig, most is szükség lesz, akinek 
kedve van közreműködni a munkában, 
jelentkezzen.

2018. február 3. 

Bodor Á r pá d em lékt úr a

Megyei szervezésben a hagyományos/téli/gemenci 
Bodor Árpád emléktúra.
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2018. február 10.

Túr a a Vértesben

Indulás:  7 órakor a CsDKK parkolótól 

Útvonal:  Csákberény – Ugró-völgy – Szappanos-
völgy – Csóka-hegy – Csókakői vár – 
Csókakő  

Táv:  14 km 
Szint:  450 m
Nehézség:  könnyű-közepes
Túravezető:  Gergely László

A túra délelőtti szakaszán enyhén, de folyamatosan 
emelkedve jutunk el a Vértes második legmagasabb 
pontjáig, a Csókahegy 479 méteres magasságára. 
Ezt követően egy rövid szakaszon jelzetlen úton ha-
ladva érjük el a Csókahegy szélét, ahonnan pazar 
kilátásban lesz részünk a Vértest a Bakonytól elvá-
lasztó Móri-árokra. Kissé meredek lejtőn és köves 
terepen érkezünk meg a Csókakői várhoz. A túra vé-
gén egy Csókakői végállomáson koccinthatnak 
egyet a résztvevők.    

2018. február 24.

Ba latonfelv idék

Indulás:  7 órakor a CsDKK parkolótól 

Útvonal:  Balatonfüred – Koloska csárda – 
Koloska sziklák – Noszlopi kilátó – 
Sándor-hegy – Jókai kilátó – Lócy bar-
lang

Táv:  16 km 
Szint:  410 m
Nehézség:  közepes
Túravezető:  Péter Imre

2018. március 10.   

Bu da i-hegység

Indulás:  7 órakor a CsDKK parkolótól 

Útvonal:  Hűvösvölgy – Határ-nyereg – Újlaki 
hegy – Virágos-nyereg – Tök-hegy – 
Rózsika-forrás – Alsó-Jegenye völgy – 
Solymár

Táv:  14 km 
Szint:  320 m
Nehézség:  könnyű
Túravezető:  Lovász János
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2018. március 24.

Ba k a ncsos Atom Kupa – csa pat

Kirándulás és verseny. Huszonegyedik. 
Helyszín:  Geresdi-dombság, Bátaapáti
Főszervező:  Jakab Albert 

A csapatverseny idén is a Geresdi-dombságban, Bá-
taapáti környékén lesz. 
A BAK egy igazi tavaszköszöntő kirándulás és ver-
seny, amelyre érdemes túraversenyzőként és túrázó-
ként is eljönni. Ahogy szoktuk: a versenyezni nem 
szándékozók egy kellemes túra keretében, túraveze-
tővel járhatják végig a kirándulópályát. A térképpel 
és tájolóval barátságban lévők természetesen külön 
csapatokban is megmérethetik magukat.   

Indulás: A versenyre külön busz indul 730 órakor 
(fél 8-kor) a CsDKK parkolóból (előze-
tes jelentkezés szükséges) 

Táv, szint: kirándulós pálya 8-10 km, 300 m  
Nehézség: könnyű 
Nevezési díj: előnevezés esetén ASE és Demeter ta-

goknak, paksiaknak 800 Ft, utazási 
hozzájárulás ebben a körben nincsen.  
Ezen ne múljon: diákoknak 8. osztályos 
korig térítésmentes. 

Előnevezés:  jakab.albert@dmtr.hu
További részletek: a versenykiírásban (február vége)

2018. március 25.

Ba k a ncsos Atom Kupa – egy éni

Egyéni tájékozódási túraverseny. 
Helyszín:  Szekszárdi-dombság, Sötétvölgy
Főszervező:  Kókai Péter 

Az egyéni verseny versenykiírása a csapatverseny-
nyel együtt jelenik majd meg. 
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2018. március 30 – április 2. 

Húsv éti t úr a Dél-Z a la

A túrák tervezete: 
1. nap: utazós. Indulás 7 órakor  a CsDKK  par-

kolójából Valkonyára.  A szálláshelyre 
egy rövid túrával érkezünk.

Túra:  Rigyáz – Gurgó-hegy – Valkonya
Táv: 11 km.  Szint: 230m
2. nap:
1. túra:  Bázakerettye – Kistolmács – Borsfa – 

Valkonya
Táv:  11 km.  Szint : 250 m. 
 2. túra:  Bázakerettye – Budafa-puszta – Kis-

tolmács –  Borsfa – Valkonya th.
Táv:  17 km. Szint: 490m. 
 3. nap:
Túra:  Magyarszerdahely – Oltárc – Valkonya
Táv:  15 km.  Szint:  290 m.
 4. nap Utazós. Útközben megállunk Nagyba-

kónakon, és végigmegyünk a Kőszikla 
szurdokban.

Táv:  6 km.  Szint: 130 m.

Túravezető:  Péter Imre

Részletek a túrakiírásban. 

2018. április 7.

Tenkes TT

Szívünk-csücske teljesítménytúra. Önálló részvétel. 

2018. április 14.

Vértes – Vitá n y i vá r

Indulás:  7 órakor a CsDKK parkolótól 

Útvonal:  Birka csárda – Csákányospuszta – Má-
ria szakadék – Körtvélyes – Szép Ilon-
ka forrás – Csákányospuszta

Táv:  14 km 
Szint:  360 m
Nehézség:  közepes
Túravezető:  Adorján József

2018. április 22.

Kovács Béla TT

Tavaly nem volt nagy szerencséjük sem a rendezők-
nek, sem a túrázóknak az időjárással. Idén nem le-
het ekkora pech. 
Önálló részvétel. 
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2018. április 28. 

Demeter TT ker ékpá ros

A Demeter kerékpáros teljesítményúrákat idén 14. 
alkalommal rendezzük. Az útvonalak állandók, van 
rövidebb és hosszabb táv földúton, valamint egy 
klasszikus útvonal országúton. 
A bicajozásra mindenki önállóan indul, 7 és 10 kö-
zött lehet az ASE csarnoknál nevezni és indulni, út-
közben pihenő/frissítő állomások, a végén zséká és 
kitűző. 

Demeter 25 MTB
Útvonal:  Paks, ASE sportcsarnok – Dunamenti 

Rt. – Fehér-tó – Németkéri út – Vörös-
malmi-tó – Dunakömlőd – Lussonium 
– Öreg-hegy – Paks, ASE sportcsarnok

Demeter 50 MTB
Útvonal:  Paks, ASE sportcsarnok – Dunamenti 

Rt. – Fehér-tó – Németkéri út – Vörös-
malmi-tó – Diófás-dűlő – Széles csa-
pás – Gyűrűs-völgy – Szélesdombi-dű-
lő – Tanya Csárda – Őrsi-hegy – 6. sz. 
főút – Szabadság TSz – Dunakömlőd 
– Lussonium – Öreg-hegy – Paks, ASE 
sportcsarnok

Demeter 60 ország út i
Útvonal:  Paks, ASE sportcsarnok – Biritó – Kö-

lesd – Borjád – Uzd – Sárszentlőrinc – 
Nagydorog – Pusztahencse – Paks, 
ASE sportcsarnok

Főszervező:  Decsi Béla

Részleteket kövessétek a tturak.hu oldalon.
És természetesen fenn lesz a dmtr.hu oldalon is. 
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2018 április 23-29.   

Közép-Duná nt ú li Piros t úr a  
(1 .  sz a k asz)

Tavaly – sok év után, a Dél-dunántúli kéktúra és az 
Alföldi Kéktúra befejezésével – véget ért egy igen 
hosszú „kéktúrás” időszak. A szakosztályunk to-
vábbra is szeretne programot biztosítani a tavaszi,  
illetve az őszi egyhetes gyalogtúrákat kedvelőknek. 
Hazánkban vannak más – a kéktúráktól ugyan va-
lamivel rövidebb – hosszútávú turistautak is. 

Ezek egyike a Közép-Dunántúli Piros túra. 
2004 tavaszán Veszprém, Fejér és Komárom-Eszter-
gom megye természetjáró szövetségeinek együtt-
működése nyomán született meg a három tájegysé-
get átszelő vándorút. A két végpont közti távolság 
légvonalban alig 70 km, a piros ösvénye viszont szá-
mos kisebb-nagyobb különlegességet felfűzve, kö-
zel háromszáz kilométer hosszan járja be a tájat. 

A Közép-Dunántúli Piros túra célja, hogy a túraútvo-
nal bejárása során a résztvevők megismerjék a Kö-
zép-dunántúli Régiót, a Bakony, a Vértes és a Gere-
cse kevésbé ismert tájait, nevezetességeit. A túra 
útvonala a Veszprém megyei Zirctől a Komárom-
Esztergom megyei Piszke vasútállomásig húzódó, 
296 km hosszúságú piros sávval jelzett turistaút. 

A túra első szakaszán tavasszal a Gerecsével és a 
Vértessel ismerkedhetnek meg a jelentkezők. 
A részletes túrakiírás a túra előtt 10-11 héttel (kb. 
február végén) a www.dmtr.hu honlapon, a túrave-
zetőnél és a Természetjáró Szakosztály vezetőjénél 
lesz elérhető.

2018. május 12. 

Demeter gya logos TT

A teljesítménytúra 2018-ban dunaföldvári főhadi-
szállásssal lesz, a rajt és cél céljából a DunaTúra 
Egyesület vendégei leszünk. 
Amúgy minden szokásos, önkéntesek is erősen nél-
külözhetetlenek. 
A klasszikus 30 és 15 km hosszú gyalogos Demeter 
teljesítménytúra részleteit a dmtr.hu és a tturak.hu 
oldalon keressétek. 

2018. május 12. 

Demeter Na p

A teljesítménytúra után taggyűlés. 
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2018. május 19-21.

P ünkösdi Orsz ágjá r ás,  
Vác–Gödöllő

Hagyományos kulturális kirándulásunk keretében 
idén északra megyünk. Feltérképezzük a főváros fe-
letti területet. Bázisunk valószínűleg Vácon lesz, ha 
nem, akkor Gödöllőn. Lesz Sissy-kastély, némi mo-
narchiabeli (hamis) nosztalgia, Vácrátóti Arboré-
tum, Zebegény és még az a sok látnivaló, amit ez a 
terület kínál.   
A kirándulással kapcsolatos részletes tudnivalók a 
program előtt néhány héttel a kiírásban lesznek ol-
vashatók.
Túravezető: Török Erzsébet

2018. május 26.

Bu daörs kör n y éke

Indulás:  7 órakor a CsDKK parkolótól 
Útvonal:  Budaörs – Budakeszi utca (Budaörsi 

panoráma) –  Budaörsi-hegy – kegyele-
ti emlékoszlop – Jánoshegyi út  – Vi-
rágvölgy – Libegő végállomás – Pozso-
nyi-hegy  – Szépjuhászné

Táv:  15 km 
Szint:  500 m
Nehézség:  közepes
Túravezető:  Wollner Pál

2018. június 1-3.

R egioná lis Ter mészetba r át 
Ta lá lkozó,  
Somogy megy e,  Szi ágy puszta

Kérdezzétek azokat, akik voltak már regionális ta-
lálkozón. 
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2018. június 16.

Deseda-tó kör n y éke

Indulás:  7 órakor a CsDKK parkolótól 
Útvonal:  a Deseda-tó és környéke
Táv:  12 km 
Szint:  elenyésző
Nehézség:  könnyű
Túravezető:  Török Erzsébet
Egyéb infó:  belépő 600 Ft, illetve 300 Ft/fő.

Túránk során megismerkedünk a Kaposvártól 
északra elterülő Deseda-tóval és környezetével. A tó 
a kaposváriak kedvelt kirándulóhelye, amely az 
utóbbi években jelentős megújuláson esett át. Meg-
épült a Fekete István Látogatóközpont, kalanderdő, 
új tanösvények, az Arborétum, amely a tóba benyú-
ló félszigeten található. Tehát számtalan attrakció, 
kellemes természeti környezet, mind, mind arra 
csábít, hogy tegyünk itt egy kirándulást.

2018. június 23.

Kuglóf TT,  Vá r a lja

Különböző nehézségű távok. Merészek ne hagyják 
ki az 53 km-es Magyar Királyok Nyomában túrát. 
Önálló részvétel. 

2018. június 30.

Keleti Mecsek

Indulás:  7 órakor a CsDKK parkolótól 
Útvonal:  Szászvár – Vörösfenyő kulcsosház –

Nyomákói-kút – Iharos-kút – Gergely–
Éva–forrás – Máré vár – Textiles-for-
rás – Máré csárda

Táv:  13 km 
Szint:  360 m
Nehézség:  közepes
Túravezető:  Adorján József

2018. július 6-8.

VOTT, Szeged

Az érintetteknek. 
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2018. július 14. 

Ny ugati-Mecsek

Indulás:  7 órakor a CsDKK parkolótól 
Útvonal:  Cserkút, Árpádkori templom – Kővágó-

szőllős – Petőczpuszta, Viganvár – 
Sás-völgy, Erdő háza – Lombkorona 
sétány – Hetvehely

Táv:  14 km 
Szint:  310 m
Nehézség:  közepes
Túravezető:  Török Erzsébet

Túránkat Cserkúton kezdjük, ahol megnézzük az or-
szág egyik legszebb Árpádkori templomát a gyönyö-
rű falfestményeivel, freskóival. A túránk innen in-
dul, melynek során a Nyugati-Mecsek egy részével 
ismerkedünk meg. Hogy a végére is maradjon egy 
kis érdekesség, egy különleges helyet is útba ejtünk 
az erdőben. Az elmúlt években divatba jöttek a 
lombkorona tanösvények, így ezen a túrán mi is 
meglátogatunk egyet, a Sás-völgyben az Erdő háza 
mellett megépített, elmúlt év augusztusában át-
adott lombkorona sétányt.

 2018. július 19-22.

Ker ékpá rt úr a a Fertő-tó körü l

Részletek később. 
A lényeget értitek: körbebicajozzuk a Fertő-tavat, 
mivel olyan kicsi, sok látnivalóval. 
A tervezett részvételi létszám: 20 fő (a kerékpárszál-
lító kapacitása miatt).
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2018. július 30-augusztus 5.

EKE Vá ndortá bor

A tábor Erdélyben, Brassó mellett lesz idén. 

2018. augusztus 4.

Mecsek

Indulás:  7 órakor a CsDKK parkolótól 
Útvonal:  Zengővárkony (Tojás múzeum)  – Sze-

lídgesztenyefás – Legénysír – Szép 
Ilonka-kilátó – Réka-völgy – Kisúj-
bánya – Óbánya

Táv:  13,76 km 
Szint:  emelkedés: 418m, lejtés: 396m
Nehézség:  extra gyenge
Múzeum:  cca 500 Ft. 
Túravezető:  Decsi Béla

2018. augusztus 25.

Visegr á di-hegység

Indulás:  7 órakor a CsDKK parkolótól 
Útvonal:  Forrástúra a Vörös-kőig – Leányfalu
Táv:  12 km 
Szint:  390 m
Nehézség:  közepes
Túravezető:  Adorján József

2018. szeptember 1.

Solt kör n y éke

Indulás:  7 órakor a CsDKK parkolótól 
Útvonal:  Solt – Harta, a Duna partján
Táv:  15 km 
Szint:  100 m
Nehézség:  könnyű
Túravezető:  Wollner Pál
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2018. szeptember 15. 

Atomf u tás,  Nor dic Wa lking

Szervező, egyesületünk részéről: 
Tamás Erzsébet (közreműködik: Török Erzsébet)
A város nagyrendezvényéhez idén is a verseny NW 
részének a megszervezésével kapcsolódunk, úgy-
mint pálya kialakítása, szervezése, frissítő pontok 
üzemletetése stb. 
Reméljük, ebben az évben nagyobb létszámmal ve-
szünk részt a programon (mi, túrázók).
A részletekről a www.atomfutas.hu honlapon tud-
tok tájékozódni, de figyeljétek az egyesületünk hon-
lapját is. Minél korábban regisztráltok, annál ked-
vezőbb a regisztrációs díj.  

2018. szeptember 22.

Tolna 50/2 5/15/5 
(teljesítmén y t úr a)

Idén is kiválasztottunk egy TT-t, a Dobogó Sport-
egyesület teljesítménytúrájához csatlakozunk.
Túravezető: Adorján József
Útvonal: Még egyeztetés/szervezés alatt. Ami is-
mert, hogy minden kategória körtúra lesz, és Bony-
hádi versenyközponttal.
Részletes kiírás augusztus végén.

Szeptember 24-30. 

Közép-Duná nt ú li Piros t úr a (2. 
sz a k asz)

Folytatjuk a tavasszal elkezdett Közép-Dunántúli 
Piros túrát. Tavasszal megérkeztünk a Bakony szélé-
hez, most pedig (eléggé kanyargós vonalvezetéssel) 
bejárjuk a Keleti-Bakony és az Északi-Bakony kevés-
bé ismert részeit. A túra végállomásán, Zircen, az 
utolsó pecsét beütése után megnézzük a „0 km-es” 
bakancsot is.    
A részletes túrakiírás a túra előtt 10-11 héttel (kb. 
július közepén) a www.dmtr.hu honlapon, a túrave-
zetőnél és a Természetjáró Szakosztály vezetőjénél 
lesz elérhető.
Túravezető: Gergely László

2018. szeptember 29. 

Bott yá n-t úr a

Útvonal:  Gimnázium – Vak Bottyán kopjafa 
(koszorúzás) – Kömlődi faluház – Prés-
házsor – Gimnázium

Táv, szint:  15 km, 150 m
Indulás:  reggel 8 órakor. Találkozó a Gimnázi-

um előtt.
Túravezető:  Decsi Béla
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2018. október 6. 

P ilis

Indulás:  7 órakor a CsDKK parkolótól 
Útvonal:  Dera-patak szurdokvölgye, Pilisszent-

kereszti szentkút
Táv:  12 km 
Szint:  330 m
Nehézség:  közepesen könnyű
Túravezető:  Adorján József

2018. október 13.     

Ba laton felv idék

Indulás:  7 órakor a CsDKK parkolótól 
Útvonal:  Szigligeti vár (látogatás)  – Badacsony  

(Piknikes hangulatú túra, elképzelhető 
borozgatás.)

Táv:  14 km 
Szint:  300 m
Nehézség:  könnyű
Túravezető:  Lovász János

2018. október 27.      

Túr a a Mecsekben

Indulás:  7 órakor a CsDKK parkolótól 
Útvonal:  Mecseknádasd – Vörös-hegy – Ófalu – 

Schönherr-kereszt – Eszterpusztai 
Öregtemplom – Cikó  

Táv:  15 km 
Szint:  330 m
Nehézség:  könnyű
Túravezető:  Gergely László

Ezen a túrán a Mecsek keleti szélére látogatunk el. 
A túra elején a szükséges bemelegítésről egy rövid 
kaptató gondoskodik, majd 2-3 km-t jelzetlen úton 
teszünk meg azért, hogy elérjünk egy szép panorá-
mával kecsegtető pontra. Ófaluban rövid ebédszü-
netet tartunk, majd – egy ideig a Rák-patak mentén 
haladva – átsétálunk Cikóra, a túra végpontjára.

2018. október 28.

Kegy eleti t úr a,  Szeksz á r di-
dombság

Az évnek ebben az időszakában a Tolna megyei tu-
risták a Fekete-kútnál találkoznak. 
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2018. november 10.

Szeksz á r di-dombság

Indulás:  7 órakor a CsDKK parkolótól 
Útvonal:  Kakasd – gyerektábor – Bati-kereszt – 

Szekszárd
Táv:  15 km 
Szint:  320 m
Nehézség:  könnyű
Túravezető:  Péter Imre

2018. november 24.

Kincses Ba r a n ya felfedezése

Indulás:  7 órakor a CsDKK parkolótól 
Útvonal:  Máriakéménd környéke, azaz érinteni 

fogjuk az alábbiakat: Nagyboldogasz-
szony kegytemplom, Templom-forrás, 
Kéméndi-tető, Török-vár romjai, Mar-
garéta szobor, Héwald-kereszt – Má-
riakéménd

 Táv:  12 km 
Szint:  240 m
Nehézség:  könnyű
Túravezető:  Török Erzsébet

Kora téli túránkat remélhetőleg nem zavarja meg az 
időjárás, és folytathatjuk az előző években megkez-
dett Kincses Baranya felfedezését. Máriakéménd 
környékét járjuk be, ahol a közelmúltban sok új tu-
ristaút létesült a Mecsek Egyesület aktív tagjainak 
köszönhetően. Kéménd régi búcsújáróhely, a kegy-
templom előtt álló angyalszobrok a Zsolnay-gyár-
ból kerültek ki, restaurációjuk most fejeződött be, a 
templom melletti kálvária stációinak képei is szin-
tén Zsolnay-kerámiák. Útszéli feszületek, a kedves 
színes, szenteket ábrázoló szobrok, képoszlopok vár-
ják a paksi turistákat.
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2018. december 8.

Mik u lás t úr a

Most a Tolna megyei Mikuláshoz csatlakozás éve 
van, vagyis utazunk. 
Indulás:  8 órakor a CsDKK parkolótól 

2018. december 29.

Bejgli  t úr a

Év végi túra helyben – a másnapra is tekintettel. 
8-kor indulunk (vagy gyalog a CsDKK-tól, vagy tö-
megközlekedéssel valahová a környéken).

2018. december 30.

Év búcsúztató Zengő t úr a

A Pécsváradi Várbaráti Kör hagyományos évvégi tú-
rájához csatlakozunk. 
Kellő számú jelentkezés esetén kisbusz indul, egyéb-
ként önálló részvétel. 

(Rajzok a kisfüzetben: Táblácskás)




