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2019. január 1. 

hasznos inform ác iók

Az egynapos gyalogtúrákon jellemző utazási 
hozzájárulás: ASE-tagoknak és DEMETER-tagoknak: 
600 Ft, vendégeknek: 1.100 Ft

Elérhetőségek:
Adorján József  20/961-6756
Decsi Béla  20/211-0402 
Gergely László   20/931-2028 
Gutai Dániel   20/447-3643
Jakab Albert   20/431-8112
Jakab Éva   20/31-44-650
Pánovics István   20/399-4579
Török Erzsébet   20/31-44-615 

A túrákról, turista eseményekről, a jelentkezéssel 
kapcsolatos tudnivalókról és további információkról a 
két honlapon olvashattok.
Demeter-honlap: 
  www.dmtr.hu 
ASE-honlap: 

termeszetjaro.ase.hu

Egyebekre ott a Facebook oldalunk:
  a Demeter Egyesületre keresnénk...
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2019. január 5.

BUÉk-túr a

Péter Imi hagyományos “újévköszöntő” túráját Jakab Albi 
túravezeti (bár senki sem tévedne el az Ürgemezőn), 
kisebb keretbe foglalva ezzel az évváltást.
Útvonal:  CsDKK – ASE-csarnok – Ürgemező 

– Jézus-szobor – tó – hazaút
Táv, szint:  tízegynéhány km, 20 m
Nehézség:  könnyű
Indulás:  8 órakor a CsDKK parkolóból
Túravezető:  Jakab Albert

A kamáslit senki ne hagyja otthon! Ez a bejgli-túrán is 
bejött.
Az indulás lehetett volna későbbi is, de a bejgli-túrások 
szerint az is egy opció, hogy késői ebédre haza lehet 
érkezni.
A túravezető várakozása szerint havazás lesz.

2019. január 19.

Bart ina t t, szeksz árd i - domBság 

külső szervezés, önállóan
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2019. február 2.

gemenc 

A megyei szervezéshez, a Bodor Árpád emléktúrához 
csatlakozunk. 
Útvonal:  Pörböly – bajai híd 
Táv, szint:  12 km, vagy 25 m
Nehézség:  könnyű  
Indulás:  a CsDKK parkolóból, találkozó a 

későbbiekben jelzett időpontban 
(várhatóan 8 órakor). 

Túravezető:  Péter Imre 
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2019. február 9.

Bakony 

Útvonal:  Zirc – Pintér-hegy – Borzavár – Porva 
– Cuha-völgy–Vinye  

Indulás:  7-kor a CsDKK parkolótól 
Hazaérkezés: kb. 17 órakor 
Táv, szint:  18 km, 440 m
Nehézség:  könnyű-közepes. 
Túravezető:  Gergely László
A túrát átlagos kondícióval és némi túrázási tapasztalattal 
minden egészséges ember könnyen teljesíteni tudja, 
nem szükséges kimagasló erőnlét, de a terepviszonyok 
miatt lényeges a megfelelő felszerelés (túrabakancs).

Zircen a „0” km-es bakancstól indulunk, majd a túra 
délelőtti szakaszán néhányszor „hullámvasutazunk”. A 
hullámvasút végén pedig természetesen egy vasút-
állomásra érkezünk meg. Innen a Bakony egyik legszebb 
völgyében, a Cuha-patak szurdokában folytatjuk 
utunkat. Ezt a szakaszt a bővizű patakot többször is 
kalandosan keresztező sétaút teszi izgalmassá. A túra 
végén lehet forralt bor és habos kakaó is.    
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2019. február 23.

Vidá m farsangi túr a 

Az idei évben újra hangoljuk a farsangi programot. Buli 
helyett vidám, könnyed farsangi túra lesz, Dunakömlődön 
és a települést övező dombok között, mókával, 
kacagással egybekötve. A részletes kiírásban majd 
többet elárulunk, de csak annyit, amennyi feltétlenül 
szükséges lesz.   
Főszervező: Török Erzsébet

2019. március 2.

BUdai - hegysÉg     

Útvonal:  Solymár vasútállomás  –  Mátyás domb  
–  Ördög lyuk barlang  –  Alsó Zsíros 
hegy  –  Nagykovácsi

Táv, szint:  14 km, 420m  
Nehézségi fokozat:   közepes  
Indulás:  7 órakor a CsDKK parkolóból
Túravezető:  Lovász János 
Solymár határában, a Mátyás-dombon egy várrom 
emelkedik. Néhány falát nemrég hozták helyre, egykori 
öregtornyát szépen rekonstruálták. Innen kellemes 
panoráma nyílik  a környékre.
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2019. március 15. 

Pe tő f i  nyom ában, lő Portoronnyal  

Útvonal:  Sárszentlőrinc – Uzd – Borjád – Kölesd–
Lőportorony

Táv, szint:  15 km, valamennyi  
Nehézség:  könnyű  
Indulás:  8 órakor a CsDKK parkolóból 
Túravezető:  Wollner Pál 

2019. március 30.

Bak ancsos atomkUpa

A 22. Bakancsos Atomkupa helyszíne a szimpatikus 
töbörös Nyugati-Mecsek, a Fehérkúti-kulcsosház kör-
nyéke. A túrázós táv is izgalmas lesz. Illatos hunyorra, 
hóvirágra és más (kora)tavaszi virágra számítunk. 

Gyertek túrázni vagy segítő-
nek, a segítési szándékot a
főszervezőnek, Jakab Albert-
nek jelezhetitek  előzetesen. 
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2019. április 6.

Zsel ic,  kultur ál is  Progr a mm al

Túránk során „Somogyország” szívében a Zselicben 
fogunk barangolni. Változatos, dombokkal, völgyekkel 
szabdalt táj ez, tündéri kis falvakkal, betyáremlékekkel, 
különleges növényvilággal. Mielőtt azonban 
belevetnénk magunkat a zselici erdőkbe, még látogatást 
teszünk Rippl Rónai József egykori lakó- és alkotóházába, 
amely ma, emlékmúzeum. Amennyiben a sors kegyes 
lesz hozzánk, még a Nárciszünnephez is szerencsénk 
lehet.
         
Útvonal:  Zselickislak – Öreg-hegy – Kecskeháti-

Erdészház – Laska kereszt – Simonfa – 
Banya-hegy – Tiszták – Nádasdi-erdő–
Cserénfa  

Táv, szint:  13 km, 222 m
Nehézség:  könnyű
Indulás:  reggel 7 óra, CSDKK parkoló
Egyéb infó:  belépő a Róma villába, teljes áru 

csoportos: 1400 Ft/fő, nyugdíjas 
csoportos: 700 Ft/fő

Túravezető:  Török Erzsébet
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2019. április 6.

tenkes t t, Vi l l ány i - hegység 

külső szervezés, önállóan

2019. április 13.

Brinyó 

Útvonal:  Dunaszentgyörgy- Csámpa- Paks 
Táv, szint:  kb.15 km, elhanyagolható
Nehézség:  könnyű  
Indulás:  750-es helyközi járattal 
 (menetrend változhat) 
Túravezető:  Decsi Béla

2019. április 19-22. 

húsVÉ t i  hosszúhÉ t VÉge a mátr áBan 

A négynapos húsvéti hétvégét a Mátrában töltjük. 
Az fix elhatározásunk, hogy a göngyösiek Tojáskereső 
túráján részt veszünk egyik napon. Amúgy túrázgatunk. 
Jöhetnek kéktúrázók is, akik a rövid mátrai OKT-szakaszt 
így buszos támogatással járhatják be. 
Figyeljétek a kiírást márciusban! 
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2019. április 27. 

Pe tő f i  t t 15, 40

Az elmúlt évek hagyományait folytatva idén az ELTájolók 
szerveznek Petőfi TT-t Kiskőrös környékén. Idén az 
általuk szervezett teljesítménytúrához csatlakozunk.
Útvonal: A teljesítménytúra útvonala szervezés 

alatt van. 
 Részletes ismertetőt a 2-3 héttel előtte 

megjelenő túra kiírásban közlünk.
Táv, szint: 15 és 40 km 
Nehézség: közepes és nehéz
Indulás: 7 órakor a CsDKK parkolóból
Túravezető: Adorján József és Pánovics István

2019. május 4. 

tolnai - hegyhát 

Útvonal: A kisszékelyi táj varázsát, avagy a 
„Négyszögletű Kerek Erdő” tanösvény 
körútjait (kökény, berkenye, galagonya, 
vadkörte) és állomásait járjuk be.

Táv, szint: 14 km, 180 m
Nehézség: könnyű 
Indulás: 7 órakor a CsDKK parkolóból
Túravezető: Adorján József



10

2019. május 11.

Deme ter t t 30/15 

Alsószentiváni központtal egy rövid (15 km) és egy 
hosszabb távon (30 km) gyalogos és kerékpáros 
teljesítés lehetséges. 
Részletek a tturak.hu oldalon korábban is, és a két 
honlapon a túrakiírásban. 

2019. május 18. 

Pe tő f i  kerékPártúr a m á jusban  

Útvonal:  Paks – Kölesd – Nagydorog–Paks
Indulás:  8 órakor a CsDKK parkolótól 
Hazaérkezés: kb. 16 órakor 
Távolság, szintemelkedés: ~ 60 km, 350 m 

Aki nosztalgiázni szeretne a szakosztályi programban 
sokszor végigtekert Petőfi emléktúra útvonalán, ezen a 
túrán megteheti. A túra során meglátogatjuk a Petőfi 
Sándor életéhez kapcsolódó közelben található 
emlékhelyeket.
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2019. május 25.

gerecse 

A két társaság az emlékműnél találkozik.
Útvonal: NBI: Tata, Fényes tanösvény – Vár 

– Angolpark – Lábas-hegy – Három 
sarok – Hideg-kút–Vörös-rét – János-
hegy–Vértestolna –Halyagos-rét–
Vaskapu – Ranzinger-kilátó–Csúcsos-
hegy – Tatabánya, Turul emlékmű

 NBII: Tata, Fényes tanösvény – Vár 
– Angolpark – Stációk–Lábas-hegy – 
Agostyáni arborétum – Vörös-rét – János-
hegy–Vértestolna (tájház, Gergely 
Laci-féle helyen lángos)

Táv: NBI: 23 km, NBII: 19 km
Szint: NBI: emelkedés: 695, lejtés: 524 m, 
 NBII: emelkedés: 430 m, lejtés: 291 m
Nehézség:  nehéz és közepes
Indulás:  7 órakor a CsDKK parkolóból 
Túravezető:  Gutai Dániel

Kétféle túra közül választhatnak az érdeklődők a 
Gerecse közelében. A rövidebb túrán indulók dönthetnek 
a Fényes tanösvény és az Agostyáni arborétum 
meglátogatása között (mindkettőre nem lesz idő…), 
kárpótlásul Vértestolnán lángos-jutalomban része-
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sülhetnek, illetve megtudhatják, a Vértesben is sárga-
lábúak-e a tolnaiak – ha minden összejön.
A hosszabb túrán indulóknak a nagyobb terhelésért 
cserébe több látványosságot, illetve a túra végén egy 
via ferrata próbálkozást ajánl a túravezető.

2019. június 1-9. 

kohásZok útja 

Szakosztályunk továbbra is szeretne programot 
biztosítani a tavaszi, illetve az őszi egyhetes 
gyalogtúrákat kedvelőknek. Hazánkban a kéktúráktól 
ugyan valamivel rövidebbek, de vannak még más 
hosszútávú turistautak is. Ezek egyike a „Kohászok Útja”. 
A túra célja: A természetjárók megismerjék a kohász 
városokat (Salgótarján, Ózd, Diósgyőr), az útvonalon 
lévő természeti nevezetességeket és értékeket. A két 
végpont közti távolság kb. 140 km, az útvonal 
többségében a Bükk északi részén hullámzik végig. 
A részletes túrakiírás a túra előtt 10-11 héttel (kb. március 
elején) lesz elérhető.
Túravezető: Gergely László
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2019. június 1.

Vízi túr a  

A 4 alkalommal a környék vizeit járjuk be:
- Dombori
- Tolnai-Duna
- Sió, Holt-Sió
- Vajas-fok
Az utóbbi kivételével 1 napos túrákat tervezünk.

Túraszervező: Gutai Dániel
Figyeljétek a tervezett időpontokhoz közel megjelenő 
részletesebb kiírásokat. 
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2019. június 7-10.

orsZ ágjáró k ir ánDul ás 

Pünkösdi Országjárás
Nagykanizsa, Zalaegerszeg, szlovéniai kitekintéssel

Hagyományos kulturális kirándulásunk keretében idén 
délnyugatra megyünk. Erre a területre csak igen ritkán 
jutunk el, így már éppen aktuális lesz ide is ellátogatni. 
Bázisunk valószínűleg Nagykanizsán lesz, ha nem, 
akkor Zalaegerszegen. Átnézünk Szlovéniába is, ahol 
Dobronakra látogatunk, megnézzük a híres 
orchideafarmot, lesz energiapark, és talán belefér még 
egy lendvai városnézés is. A kirándulással kapcsolatos 
részletes tudnivalók a program előtt néhány héttel, a 
kiírásban lesznek olvashatók.
Túravezető: Török Erzsébet

2019. június 15. 

tengel ic i  ZölD 

Kerékpáros vagy gyalogos túra.
Részletek később.
Túravezető: Decsi Béla
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2019. június 22.

kuglóf t t, mecsek 

külső szervezés, önállóan

2019. június 29.

bal aton Dél i  olDal  

Útvonal: Zamárdi – Balatonendréd – Gyugyi-
patak – Csíkászói erdő – Szántódpuszta

Táv, szint: 16 km, 110 m
Nehézség:  könnyű
Indulás: 7 órakor a CsDKK parkolóból
Túravezető: Adorján József

2019. június vége, július eleje 

nyári  kerÉkpártúr a

Péter Imre túravezető terve szerint a Dunamente (Bécs – 
Budapest) várható. Részleteket később hoz. 
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2019. július 13.

Vízi túr a  

A 4 alkalommal a környék vizeit járjuk be:
Dombori, Tolnai-Duna, Sió, Holt-Sió, Vajas-fok.
Az utóbbi kivételével 1 napos túrákat tervezünk.
Túraszervező: Gutai Dániel
Figyeljétek a tervezett időpontokhoz közel megjelenő 
részletesebb kiírásokat. 

2019. július 30.

eke -táBor 

külső szervezés, önállóan

2019. augusztus 17.

Vízi túr a 

A 4 alkalommal a környék vizeit járjuk be:
Dombori, Tolnai-Duna, Sió, Holt-Sió, Vajas-fok.
Az utóbbi kivételével 1 napos túrákat tervezünk.
Túraszervező: Gutai Dániel
Figyeljétek a tervezett időpontokhoz közel megjelenő 
részletesebb kiírásokat. 
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2019. augusztus 31.

r á m - sz ak adÉk 

Útvonal:  Dömös–Rám szakadék–Ilona pihenő–
Zsidó rét–Rezső kilátó–Dobogókő

Táv, szint:  11 km, 620 méter  
Nehézség:  nehéz 
Indulás:  7 órakor a CsDKK parkolóból 
Túravezető:  Lovász János 
A korlátokkal és létrákkal biztosított keskeny, sziklás 
szurdok eszközeit 2013 őszére teljesen felújították. Az 
így jóval biztonságosabbá tett útvonal kalandos élményt 
nyújt, egyrészt a csodálatos természeti környezetnek, 
másrészt a hazánkban egyedülálló, izgalmas, mászós, 
kapaszkodós, létrázós turistaútnak köszönhetően.

2019. szeptember 6.

Vízi túr a  

A 4 alkalommal a környék vizeit járjuk be:
Dombori, Tolnai-Duna, Sió, Holt-Sió, Vajas-fok.
Az utóbbi kivételével 1 napos túrákat tervezünk.
Túraszervező: Gutai Dániel
Figyeljétek a tervezett időpontokhoz közel megjelenő 
részletesebb kiírásokat. 
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2019. szeptember 14.

VÉrtes

Útvonal:  Kőhányáspuszta – Gánt 
Táv, szint:  15 km, 320 m   
Nehézség:  közepes 
Indulás:  7 órakor 
Túravezető:  Péter Imre
Előzetes igény keletkezése esetén Pánovics István 
hosszútúrát vezet.  

2019. szeptember 23-28. 

bal atonfelV iDék i  kék túr a  

Itt a következő lehetőség a hosszútávú turistautak, illetve 
az egyhetes túrák kedvelőinek. 
A Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség által 
gondnokolt – Pétfürdőtől Badacsonyig húzódó – kék 
sáv jelzésen mintegy 105 km hosszan húzódó Balatoni 
Kéktúra, amely a „magyar tenger” felvidékén kanyarog. 

A részletes túrakiírás a túra előtt 10-11 héttel (kb. június 
végén) a honlapokon, a túravezetőnél és a Természetjáró 
Szakosztály vezetőjénél lesz elérhető. 
Túravezető: Gergely László
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2019. szeptember 28.

somló

Útvonal:  Somlóvásárhely – Taposó-kút – Szt. 
Margit kápolna – Szent István 
kilátótorony – Somló vár – Kinizsi szikla 
– Vak Bottyán sziklája – Szt. Ilona 
kápolna – Hegykapu

Táv, szint:  14 km, 280 m
Nehézség:  közepes
Indulás:  7 órakor a CsDKK parkolóból
Túravezető:   Adorján József

2019. szeptember 28.             

Bot t yán -túr a

Útvonal:  Vak Bottyán Gimnázium – Téglagyár- 
Imsósi erdő – Vak Bottyán 
kopjafa(koszorúzás) – Dunakömlőd 
Faluház –Sánc-hegy – Gimi 

Táv, szint:  15 km, 100 m  
Nehézség:  könnyű 
Indulás:  8 órakor a Vak Bottyán Gimnáziumtól 
Túravezető:  Decsi Béla  
Aki ezen a napon ebédre már haza szeretne érni, 
azokat Decsi Béla várja. 



20

2019. október 5.

cik ta - tanösVény  

Útvonal:  Tanösvény bejárása 
Táv, szint:  5 km, elhanyagolható  
Nehézség:  könnyű
Indulás:  8 órakor a CsDKK parkolóból 
 Az időjárás függvényében gyerekes túra 

lesz. Készülj rá, hogy az apróságok 
diktálják a tempót.  

 Egy korábbi túrán itt láttunk szongáriai 
cselőpókot… 

Túravezető:  Decsi Béla 

2019. október 12.

Pi l is  

Útvonal:  Dobogókő – Fagyos katona – 
Pilisszentkereszt – Szurdokvölgyi víznyelő 
– Budzsák–  Szent Gábriel Arkangyal 
Szerb Ortodox templom – Csobánka

Táv, szint:  12 km, 699 km fel, 170 m le
Nehézség:  közepes 
Indulás:  7 órakor a CsDKK parkolóból
Túravezető:  Wollner Pál
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2019. október 27.

kegyele t i  túr a, sZeksZ árD i - Dombság 

Útvonal:  Sötétvölgy – Óriás-hegy – Hármashalom 
– Grábóci vadászház – Fekete-kút – 
Sötétvölgy

Táv, szint:  15 km, 200 m
Nehézség:  közepes
Indulás:  7 órakor 
Túravezető: Jakab Albert 
A Fekete-kútnál találkozunk a megyei turistabarátainkkal. 
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2019. november 9.

Bar anyai - domBság

Kincses Baranya felfedezése
Úgy gondoljuk, hogy vannak még lehetőségek Dél-
Baranyában, így ebben az évben is folytatjuk a 
Baranyai-dombság megismerését, felfedezését. Idén 
Somberek és Székelyszabar környékén túrázunk.
Amennyiben sikerül leszervezni, Székelyszabarom 
betekintünk a Natúr-Életmód Tanyára, ahol tanya-
látogatás, állatsimogatás, termékkóstolás (pl. sajt) várhat 
bennünket.

Útvonal:  Somberek – Halastó – Horpács patak 
völgye – Görcsönydoboka – Nagyfa–
Töröksánc

Táv, szint:  16 km, 130 m
Nehézség:  könnyű
Indulás:  reggel 7 óra, CSDKK parkoló
Túravezető:  Török Erzsébet
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2019. november 23.

kele t i -mecsek 

Útvonal:  Erdősmecske – Hessz-kereszt – Ófalu 
– Harsányi-kereszt –Feked

Táv, szint:  15 km,200 m
Nehézség:  közepes
Indulás:  7 órakor a CsDKK parkolóból
Túravezető:  Adorján József

2019. december 7.

tolnai - hegyhát 

A Tolna-hegyhát talán nem a leglátványosabb kistájunk, 
de a miénk, Tolna megyeieké. Annafürdő turisztikai 
szempontból jól kiépített terület, több tanösvénnyel, erdei 
iskolával, szálláshellyel, egy kis vadasparkkal. Az itt 
megadott útvonalterv a végleges kiírásnál valamelyest 
változhat, az esetleges gyereklétszám függvényében.
Útvonal:  Lengyel-Annafürdő környéke, a 

tanösvényekkel – Kőris-völgy – Uradalmi 
erdő – Papdi-kápolna – Kozári-sarok  

Táv, szint:  12 km, 229 m
Nehézség:  könnyű
Indulás:  reggel 7 óra, CSDKK parkoló
Túravezető:  Török Erzsébet
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2019. december 30.

éVbúcsúZ tató Zengő -túr a 

Útvonal:  Pécsvárad – Zengő – Óbánya
Táv, szint:  18 km, 450 m  
Nehézség:  nehéz 
Indulás:  7-kor
Túravezető:  Jakab Albert
A bejglitúra a Zengőre megy idén, ahol a tolnai, 
baranyai turistabarátokkal együtt búcsúztatjuk az évet.  
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