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v 2021. március 15. 

hasznosnak t ű n ő inform ác iók

Ez itt a 2020. év végén összeállított programterv „B” 
változata. 
A túravezetők egyéniségét nem bolygatva közöljük a 
túraterveket (egyes esetekben a teljes, más esetekben a 
tervezett információk szerepelnek). Minden esetben 
olvassátok el a túra előtt megjelenő túrakiírást, ami a 
kisfüzetben szereplőhöz képest eltérő lehet. Különösen 
nem bocsátkozunk jóslásokba a járvány kapcsán: mikor 
lesznek/lehetnek szervezett túrák. 

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 Egyesület szövegre keresni, avagy
https://www.facebook.com/demeteregyesulet/

Az egynapos gyalogtúrákon jellemző utazási 
hozzájárulás: ASE-tagoknak és DEMETER-tagoknak: 
500 Ft, vendégeknek: önköltség.

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
Kiss Marianna   75/50-84-19
Pánovics István   20/399-4579
Péter Imre   20/922-6947
Török Erzsébet   20/31-44-615

A jelentkezéseket telefonon Török Erzsébet és Kiss 
Marianna fogadja, egyes programok esetében a 
túravezető. 

Gya logo l j ,  ke rékpároz z ,  evez z ,  légy 
önkén tes  seg í tő  a  Demete r  Egyesü le t   é s  az 

ASE p rogramja in!
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2021. április 10. 

Pi l is 

túravezető:  Török Erzsi

útvonal:  Dobogókő – Szakó-nyereg – Hoffman 
vadászház – Pilisszentlélek, pálos ko-
lostor romjai – Pilis-nyereg – Klastrom-
puszta, Szent kereszt, pálos kolostorrom

táv: 12 km 
szint:  307 m

2021. április 17. 

túravezető:  Gutai Dani
útvonal:  Tamási, Vadaspark (kb. 8 km)

A Tolna Megyei Értéktár (http://www.kincsestolna 
megye.hu) helyszíneinek négy, Gutai Dani által vá-
lasztott, túrázással egybevágó részét próbálja bemutat-
ni az érdeklődőknek és végigjárni velük.
Járjuk be újra/Ismerjük meg együtt a közelünkben lévő 
értékes területeket!
A négy alkalommal viszonylag rövid távokon túrázunk 
megyénk különböző pontjain.

tolnaikum 1.

2021. április 24. 

Bakony

túravezető:  Péter Imi
útvonal:  Borzavár – Szépalmapuszta – Kőris-

hegy – Márvány völgy – Barátok útja 
– Bakonybél

táv:  15,2 km
szint:  475 m

2021. május 1. 

túravezető:  Gutai Dani
útvonal:  Lengyel – Hőgyész 
 A 2020-ban elkezdett szisztematikus 

Tolnai-Piros-bejárás folytatása, befe-
jezése.

2021. május 8. 

túravezető:  Gutai Dani
útvonal:  Miszla – Simontornya 

tolnai P iros 2.

tolnai P iros 5.

sz akr ál is  túr a
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2021. május 10-16. 

Budai térkéPkör
„ami  a  té rképen k i fé r”

túravezető: Gergely Laci

Egyesületünk továbbra is szervez és biztosít programot a 
hosszú távú túrautakat, illetve az egyhetes túrákat 
kedvelőknek. Az igazán hosszú túrautakat (OKT, DDK) 
már bejártuk, de azért még akad néhány „csemege”. 
A Budai Térképkör egy 82 km-es, 2453 méternyi 
emelkedőt tartalmazó körtúra a Budai-hegységben, 
érintve a Pilis déli csücskét is. Egyik érdekessége, hogy 
15 különböző turistajelzést érint. 
Az „ami a térképen kifér” cím arra utal, hogy a Budai 
Térképkör a legnagyobb olyan kör, mely a Cartographia 
Kft. klasszikus Budai-hegység turistatérképén kifér: ahol 
lehet, a legközelebb halad a térkép széléhez (közben 
minél inkább az erdőben vezet, és nem lakott területen). 
Az útvonal a Budai-hegység ismert és kevésbé ismert 
részeire is elvezet. Ehhez az útvonalhoz teszünk hozzá 
még kb. 40 km-t a Budai-hegység egyéb túra-
útvonalaiból, hogy a hét minden napjára jusson egy-
egy szép túra. 

7- es
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2021. május 15. 

Bak ancsos atomkuPa

főszervező:  Jakab Albi
útvonal:  Sok útvonal és tájákozódási lehetőség 

lesz, ahogyan szoktuk. Idén vissza-
térünk az Ürgemezőre, így hely ben 
rendezzük meg az ország egyik 
legnépszerűbb túraversenyét.

2021. május 23–24. 

soPron és környéke

túravezető:  Török Erzsi 
útvonal:  kirándulások Sopronban és környé kén, 

Ausztriai, pozsonyi kirándulással 
egybe kötve

Az idén kulturális kirándulásunk keretében az ország 
északnyugati csücskébe látogatunk el, ahol sok fel-
fedezni való várja az érdeklődő turistát. Székhelyünk 
Sopronban lesz, de beiktatunk egy ausztriai kirándulást 
is, magyar emlékeket keresve. Külföldi kalandozásunkat 
egy pozsonyi kirándulással is fűszerezzük, ritkán 
szoktunk arra járni, ideje, hogy ezt a mulasztásunkat 
pótoljuk.
A kirándulással kapcsolatos részletes tudnivalók a 
program előtt néhány héttel, a kiírásban lesznek 
olvashatók.

Pünkösdi 
orsz ágjár ás 
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2021. május 29. 

Bal atonfelv idék

túravezető:  Wollner Pál
útvonal:  Balatonszőlős – Nagy-Gella – Róka-

hegy (385) – Zádorvár – Hideg-hegy 
(394) – Vörös-tó – Nagyvázsony 
(Vázsonykő vára, Kinizsi-vár)

táv:  15 km
szintemelkedés:  200 m
nehézségi fok:  közepes

2021. június 5. 

túravezető:  
        Gutai Dani
útvonal:  
        Hőgyész – Miszla 

2021. június 12. 

zsel ic

túravezető:  Török Erzsi
útvonal:  Simonfa – Gálosfa – Bükk-alja – Pap-

domb – Kisbőszénfa – Bőszénfa
 Az útvonal az alábbi lehetőségeket 

kínálja: a Zsendice sajtudvarban egy 
kóstoló, vagy Bőszénfán a Szarvasfarm 
megtekintése. 

táv:  14 km
szint:  182 m

2021. június 17-20. 

tisz a ment i  kerékPártúr a

túravezető:  Péter Imi
útvonal:  A túra részleteiről később, az idő-

ponthoz közeledve.

tolnai P iros 3.

kerékPáros 
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2021. június 19. 

mecsek

túravezető:  Wollner Pali
útvonal:  Vasas – Vasasi-árok – Koszonya-tető 

– Rákos völgy – Budafa – Mánfa – 
Varga-hegy – Komló

távolság:  15 km
szintemelkedés:  200 m
nehézség:  közepes

2021. június 26. 

túravezető:  Gutai Dani
útvonal:  Sötétvölgy- Grábóc- Szálka (11 km)

Járjuk be újra/Ismerjük meg együtt a közelünkben lévő 
értékes területeket!
A négy alkalommal viszonylag rövid távokon túrázunk 
megyénk különböző pontjain.

2021. július 3. 

Budai - hegység

túravezető:  Adorján Józsi
útvonal:  Biatorbágy – Viadukt – Szt. Vendel-

kápolna – Százlépcső – Nyakaskő- 
Hármas-szikla – Négyes-szikla – Kő-
hegy – Biatorbágy

táv, szint:  14,5 km,  240 m
nehézség:  közepes
indulás:  7 órakor a paksi CsDKK parkolóból

tolnaikum 2.
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2021. július 17. 

Bakony

túravezető:  Gergely Laci
útvonal:  Várpalota (Királyszállás) – Burok-

völgy – Bükkös árok – Károlylak – 
Hamuház - Tés  

táv:  15 km, szint: 440 m
nehézség:  könnyű/közepes 

A Keleti-Bakony legmagasabban fekvő települése, Tés 
és környéke sok mindenről nevezetes. A Tési-fennsík 
egykoron királyok vadászterülete volt, melyről vadász-
kastélyok romjai és a közeli Királyszállás neve is árul-
kodik. A túra útvonala igen izgalmas (és kissé fárasztó) 
része a kidőlt fákkal és aljnövényzettel borított szűk 
Burok-völgy. 
A túrához elengedhetetlen az alkalomhoz illő lábbeli, 
azaz a jó minőségű, strapabíró, csúszás biztos, bokát jól 
tartó túrabakancs. 

2021. július 

va jasfok (v íz i túr a)

túravezető: Gutai Dani
A túra pontos időpontja és részletei később. 

2021. augusztus 14. 

vértes

túravezető:  Adorján Józsi
útvonal:  Csákvár –Német János völgy  – Sas-

fészek – Gánti Bauxitföldtani Park – 
Kitelepítési-emlékhely – Gánt 

táv, szint:  15 km, 250 m
nehézség:  közepes
indulás:  7 órakor a paksi CsDKK parkolóból

2021. augusztus 28. 

Bakony

túravezető:  Adorján Józsi
útvonal:  Fehérvárcsurgó – Károlyi-kastély – 

Gaja-szurdok – Varjúvár – Bodajk  

táv, szint:  13,5 km, 140 m
nehézség:  könnyű
indulás:  7 órakor a paksi CsDKK parkolóból
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2021. szeptember 4. 

mecsek

túravezető:  Török Erzsi
útvonal:  Melegmányi-völgy – Anyák-kútja – 

Kőfülke – Mánfa
 Természetesen vagy a túra elején, 

vagy a végén, az Árpád-kori templom 
megtekintése.

táv:  12 km
szint:  382 m

2021. szeptember 11. 

Pi l is

túravezető:  Péter Imi
útvonal: Visegrádi komp – Magda forrás – 

Apátkúti-völgy – Szentlászló-völgy – 
Pilisszentlászló

táv:  12,4 km
szint:  350 m

2021. szeptember 20–26. 

zemPléni  vár ak

túravezető: Gergely Laci

Ősszel is itt a lehetőség a hosszú távú túrautakat, illetve 
az egyhetes túrákat kedvelőknek. Zemplén. Meseszép 
vidék, vadregényes várak, mesélő kastélyok. 
A Zempléni-hegység egyike hazánk kevés, közutakkal 
be nem hálózott rengetegének, amelynek közel fővá-
rosnyi területén a civilizáció nyomát is alig látjuk. 
A Zempléni-hegység legismertebb látnivalói kétséget 
kizáróan a várak. Szép erdők, dombok, hegyek és ismét 
kisebb-nagyobb kalandok várnak az aktív pihenést, az 
egészséges életmódot és az ország megismerésének 
ezt a formáját választókra.
A részletes túrakiírás a túra előtt 10-11 héttel (kb. július 
elején) a www.dmtr.hu honlapon, a www.ase.hu 
honlapon, a túravezetőnél és a Természetjáró 
Szakosztály vezetőjénél lesz elérhető.

7- es
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2021. szeptember 25. 

vak Bot t yán - túr a

túravezető:  Decsi Béla
útvonal:  Gimnázium – Vak Bottyán kopjafa 

(koszorúzás) – Kömlődi faluház – 
Lusso nium (vagy présházsor) – Gim-
názium

táv, szint:  15 km, 150 m
nehézség:  könnyű
indulás:  8 órakor a Vak Bottyán Gimnáziumtól

2021. október 2. 

Budai - hegység

túravezető:  Wollner Pali
útvonal:  Solymár Mátyás-hegy – Alsó-patak – 

Óvölgy – Gückler Károly – Csúcs-
hegy (452) – Virágos-nyereg – Vihar-
hegy (453) – Hármashatár-hegy 
(495) – Remete-hegy (351) – Mátyás-
hegy (300) – Kiscelli múzeum – 
Katonai amfiteátrum

távolság:   15 km
szint:  380 m
nehézségi fok:  közepes

2021. október 9. 

túravezető:  Gutai Dani
útvonal:  Paks – Györköny (14 km)

Járjuk be újra/Ismerjük meg együtt a közelünkben lévő 
értékes területeket!
A négy alkalommal viszonylag rövid távokon túrázunk 
megyénk különböző pontjain.

tolnaikum 3.
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2021. október 16. 

Bar anyai - domBság

túravezető:  Török Erzsi
útvonal:  Kisnyárád – Csoda-kút – Halastavak 

– Liptód – Liptódpusztai-völgy - Kátoly
táv, szint:  14,5 km, 258 m
nehézség:  könnyű
indulás:  reggel 7 óra, CSDKK parkoló

Túránk során sváb települések környékén túrázunk, a 
már megszokott, baranyai dombok között. Érintjük 
Liptódot, ahol többek között a templom kínál – különleges 
stáció képeivel – látnivalót az ideérkezőnek.

2021. október 23. 

szeksz árd i - domBság

túravezető:  Adorján Józsi
útvonal:  Szálka – Grábóc – Haramia-forrás – 

Sötét-völgy – Kakasd
táv, szint:  15 km, 250 m
nehézség:  könnyű
indulás:  7 órakor a paksi CsDKK parkolóból

2021. november 6. 

velence i - hegység

túravezető:  Gergely Laci
útvonal:  Sukoró – Bodza-völgy – Pogány-kő – 

Sukoró   
táv:  15 km, szint: 340 m
nehézség:  könnyű 

A Velencei-hegység egy mindössze kb. 80 négyzet-
kilométeres területű tájegységünk. Az inkább dombsági 
jellegű kistáj szerény kiterjedése ellenére is gazdag 
természeti értékekben. Itt találjuk ugyanis hazánk leg-
öregebb mélységi magmás kőzetét, a paleozoikumban 
keletkezett gránitot, amely az idő vasfogának köszön-
hetően egyedi és rendkívül látványos sziklaalakzato kat 
hozott létre. E különleges képződmények közül a leg-
ismertebbek az ingókövek, amelyek különös formáikkal 
leginkább óriások elhagyott játékszereire emlékeztet-
nek. Ezek többségét fedezhetjük fel ezen a Sukoróról 
induló, majd oda visszaérkező túrán.
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2021. november 13. 

túravezető:  Gutai Dani
útvonal:   Váralja (9 km)

Járjuk be újra/Ismerjük meg együtt a közelünkben lévő 
értékes területeket!
A négy alkalommal viszonylag rövid távokon túrázunk 
megyénk különböző pontjain.

2021. december 4. 

mikul ás túr a, dél-mező föld

túravezető:  Jakab Albi
útvonal:  A már hagyományos Mikulás túránk 

idén visszatér a Mezőföldre, vagyis 
szűkebb környezetünk ösvényein 
tervezünk barangolni. 

2021. december 30. 

Be jgl i  túr a, mecsek

túravezető:  Jakab Albi
útvonal:  A tervek szerint a bejgli túra keretében 

idén ismét meg másszuk a Zengőt, ahol 
az új kilátóról gyönyörű pano ráma 
tárul elénk. 

  A túra pontos útvonala, az indulás 
időpontja és helyszíne a túra előtt 3 
héttel kerül meghirdetésre.

tolnaikum 4.
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A Dél-Mezőföld térkép megvásárolható:
Pakson   a Tourist Info irodában,
Budapesten  a Térképkirálynál, 
  Budapest, Ó utca 3.
online   a map.hu-n

Digitális térképet pedig 
 az Avenza applikációra tudtok venni:
 Dél-Mezőföld 1:40.000 turistatérkép


