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K apcsol at 

Honlap, közösségi média 

Demeter honlap:    
 dmtr.hu

ASE-természetjárók honlap:  
 termeszetjaro.ase.hu

Facebook:    
 facebook.com/demeteregyesulet 

Instagram:    
 instagram.com/demeteregyesulet

Túravezetők
 Adorján József  +36 20 9616756
 Decsi Béla  +36 20 2110402
 Gergely László  +36 20 9312028
 Gutai Dániel  +36 20 4473643
 Jakab Albert  +36 20 4318112
 Jakab Éva  +36 20 3144650
 Pánovics István  +36 20 3994579
 Péter Imre  +36 20 9226947
 Török Erzsébet  +36 20 3144615
 Wollner Pál  +36 20 9422325

Hasznos inform ác ióK

A Demeter Egyesület és az ASE túravezetői 2022-re is 
változatos éves túratervet állítottak össze. Bízunk benne, 
hogy túrázói elvárások széles skálájának megfelelő 
túrák közül mindenki talál számára érdekeset. 

Itt van néhány induló, általános információ:

A túra meghirdetése 
Ne feledjétek, hogy a kisfüzet – jégkorszaki ma-
radványunk. Minden túra előtt érdemes megnézni az 
interneten – egynapos túra esetén általában a túra előtt 
két héttel – terjesztett friss információkat (honlapok, 
közösségi média), hátha szükségszerű volt esetleg 
változás, meg  azért is, mert egyes esetekben részletes, 
pontosabb információ később válik ismertté.  Mindig 
lehet kérdezni a túravezetőt is.
A túrákról, turista eseményekről, a jelentkezéssel 
kapcsolatos tudnivalókról és további információkról a 
két honlapon és a két közösségimédia-oldalon 
olvashattok. Elérhetőségek a 2. oldalon. 

Utazási hozzájárulás 
A különjárattal történő utazások esetében az utazási 
hozzájárulás a következő: egyesületi tagoknak és tag-
ságtól függetlenül a gyerekeknek 600 Ft, vendégeknek 
2.000 vagy 2.500 Ft (távolságtól függően). 

https://www.dmtr.hu
http://termeszetjaro.ase.hu
http://facebook.com/demeteregyesulet
http://instagram.com/demeteregyesulet
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Jelentkezés 
Főszabályként Török Erzsinél tudtok a túrákra jelentkezni.
Ritkán előfordul, hogy a túravezetőnél. 
Érdemes általában a túra előtt szerdáig eldönteni, 
szeretnél-e túrázni. Ha valami közbejön, akkor illő 
időben lemondani a jelentkezést, hogy más felférjen a 
buszra. Amit nem illik: szombaton reggel az 
otthonmaradásról dönteni, hiszen így valaki lema-
radhatott a programról. 
A hosszúhétvégés vagy egyhetes túrákra természetesen 
már hetekkel korábban történik a jelentkezés. 

ASE-tagság 
Akik 2021-ben jelezték belépésüket az Atomerőmű 
Sport Egyesületbe, azoknak 2022-ben nincs teendőjük. 
Félévente díjbekérőt kapnak a tagdíjról.
Ha valaki új tagként szeretne belépni: 
az asetermeszetjarok@gmail.com címre írjon levelet. 

Demeter-tagok 
A díjbekérők részben kimentek, részben januárban 
folyamatosan haladunk a feladattal. 
Ha a tagdíjat nem átutalással szeretnétek rendezni a 
demetertag@gmail.com címen lehet jelezni. 

2022. január 8.  Mezőföld

Könnyű, évindító túra az Ürgén. 

Túravezető:  Péter Imi
Útvonal:  Ürgemező szánkódomb – lovasudvar 

mögötti volt tavak – Pörösi sor – Jézus-
szobor – vadátjáró – kis tó a strandnál

Táv:  11 km
Szintemelkedés: jelentéktelen
Nehézség:  könnyű, gyerekeknek is való túra
Indulás:  CsDKK, reggel 9 óra
Jelentkezés:  nem kell, találkozzunk reggel, és 

túrázzunk együtt!

mailto:asetermeszetjarok@gmail.com
mailto:demetertag@gmail.com
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2022. január 22.  Geresdi-dombság

Amióta utoljára Bátaapáti felé túráztunk vagy versenyt 
szerveztünk ott az egyesületeinkkel, azóta felépült itt 
egy kilátó, ahonnan szép panoráma tárul a zsibriki 
halastavakra és a Kelet-Mecsekre egyaránt. 
Ezzel kezdjük a túrát, de a túra többi részére is marad 
érdekes látnivaló. Az eszterpusztai romoknál tavaly 
birkanyájjal és egy rókával találkoztunk. A Turista-forrás 
hangulatos völgyben található (kár, hogy maga a forrás 
nagyon elhanyagolt állapotban van). Az egykori 
Üveghuta helyén felépített harangláb még mindig 
meglepő az erdő közepén. A temetőt majd meglátjuk, 
hogy meglátjuk-e. 

Túravezető:  Jakab Albi
Útvonal:  Bátaapáti – Apponyi-kilátó – Zsibrik 

– Eszterpuszta – Baranyai zöldön át a 
DDK-ra – egy kis DDK – Turista-forrás 
– Üveghuta – erdészház – Bátaapáti 
(körtúra)

Táv:  17,5 km
Szintemelkedés: 300 méter
Nehézség:  közepesen nehéz
Indulás:  CsDKK, reggel 8 óra
 (buszos utazás: 65 km, 40 perc autóval)

2022. január 29.  Mecsek 

Mecsek 500+ (1)

A Mecsekbe invitál a túravezető. Idei tervünk a Mecsek 
500 méternél magasabban fekvő csúcsainak bejárása. 
Hat túrára bontottuk a sorozatot.
Sorozatfüggőknek kimondottan ajánlott.
Az első alkalommal barátkozós jelleggel egy rövid, 
könnyű, de látványban gazdag séta vár ránk. 

Túravezető:  Gutai Dani 
Útvonal:  Pécs, Misina – Kis-Tubes – Tubes – 

Misina
Táv:  6 km 
Szintemelkedés: 130 m

2022. február 5.  Gemenc 

Túravezető: Péter Imi

Bodor Árpád emléktúra. A Tolna Megyei Természetbarát 
Szövetség által, a szövetség tiszteletbeli elnöke emlékére 
szervezett hagyományos túrához fogunk csatlakozni.
Előzetes információk: mintegy 10 km-es, könnyű túra a 
Gemenci-erdőben, Pörböly, ökoturisztikai központ 
rajttal, Baja, Dunafürdő céllal. Várható indulás Paksról 
7.30 órakor. 
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2022. február 19.  Balaton-felvidék 

Koloska-völgy körtúra. A Balaton-felvidék talán 
legszebb patakvölgyében fogunk kirándulni, de előtte 
felkapaszkodunk a Jókai-kilátóba, ahonnan meg-
csodálhatjuk a Balaton panorámáját.
A Balaton-felvidéken igazi különlegessége a Koloska-
völgy, változatos erdőtársulásaival, karsztos szikláival és 
patakjával kitűnik a tájegységből. Adottságai miatt 
népszerű kirándulási célpont a természetjárók körében. 
1954 óta természetvédelmi terület, 2004-ben tanösvény 
létesült a területen. 

Túravezető:  Török Erzsi
Útvonal:  Balatonfüred piac – Jókai-kilátó – 

Tamás-hegy – Koloska csárda – 
Koloska-völgy – Kéki-völgy – 
Balatonfüred piac.

Táv, szint’:  13 km, 280m
Nehézségi fok:  könnyű
Indulás:  reggel 7 óra, CSDKK parkoló

2022. március 5.  Visegrádi-hegység 

Túravezető: Gergely Laci

Indulás:  7 órakor a CsDKK parkolótól 
Hazaérkezés:  kb. 1700-kor 
Útvonal:  Szentendre – Kő-hegyi tanösvény – 

Czibulka János menedékház – Petőfi-
kilátó – János-forrás – Zengő-völgy – 
Pomáz   

Táv:  14 km
Szintemelkedés:  420 m
Nehézség:  könnyű 
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).

A Visegrádi-hegység kedvelt túracélpontja a mi 
szakosztályunknak is. Ezen a túrán a tájegység egyik 
kevésbé látogatott hegyére, a Kő-hegyre látogatunk el. 
Szentendréről indulva szinte könnyed emelkedőn jutunk 
fel a Kő-hegyi tanösvényhez. 
A hegység egyik leglátványosabb természeti 
képződménye a Vasas-szakadék. Rövid, de izgalmas 
szakasza lesz a túrának a szakadék szűk, 20 méteres 
falai közötti séta. A Kő-hegy másik nevezetessége a 
hegytető agyagos horpadásában kialakult tó. Hajda-
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nán csónakázni is lehetett a mocsári növényekkel tarkított 
víztükrön, de napjainkra már csak hóolvadás után 
találunk benne némi vizet. A régi partvonalra az idős 
fűzfák utalnak, manapság már a tómederben is fák 
nőnek. A Czibulka János szentendrei patikusról 
elnevezett menedékháznál biztosan tartunk egy 
hosszabb pihenőt. Ez az épület az egyike az utolsó 
klasszikus hegyi turistamenedékeknek, amit még a 
1930-as években emeltek, és ami funkciójában 
ugyanazt szolgálja, mint régen. A hely igazi 
„hütteélmény”, amit hazánkban igen kevés helyen lehet 
megtapasztalni. Persze azért nem az alpesi turistaházak 
hangulatára kell gondolnunk, hiszen azt a fajta idillt a 
magyar viszonyok nem teszik lehetővé, de a 
természetjárás családias hangulatát itt is átélhetjük. Ezt 
követően érintjük a pazar látványt nyújtó Petőfi-kilátót, 
ami azért lett elnevezve a híres költőről, mert – a 
legendák szerint – ő maga is ezekről a sziklákról 
szemlélte 1845-ben a tájat. Itt, a kilátónál láthatjuk majd 
„Napóleon kalapját”. A Kő-hegy Pomáz felé eső jel leg-
zetes andezitszikláját nevezik így, ami a környezeti ha tá-
soknak kevésbé ellenálló kőzetrétegek folyamatos ko-
pá sával jött létre. A kalapos kőoszlopon kívül többek 
kö zött rálátni innen Pomáz házaira, a szemközti Kevélyek 
vonulatára, valamint a Dunára is. Innen kényelmes úton 
– a vadregényes Zengő-völgy érintésével – ereszkedünk 
le Pomázra, amely már a Pilis kapuja.

2022. március 19.  Dél-Mezőföld 

Bakancsos Atom Kupa – tájékozódási túraverseny 
és kirándulás, több fajta kategóriában 

Főszervező: Jakab Albert

A 25. Bakancsos Atom Kupa az Ürgemező nevű 
tájfutótérképen lesz, Cseresznyési Erdei Iskola főhadi-
szállással. 

A rendezvény keretében hagyományosan vannak 
különböző nehézségű és hosszúsági pályák tájfutó- és 
turistatérképen, és van vezetett túra is (túravezető: Török 
Erzsi).  

https://www.turistamagazin.hu/blog-bejegyzes-1/napoleon-kalapja-a-visegradi-hegysegben-van
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2022. április 2.  Dél-Alföld 

Dél-Alföld Ópusztaszer, Nemzeti Történeti Emlékpark

A Dél-Alföld legnépszerűbb és legismertebb 
kirándulóhelye a magyar honfoglalás emlékére létesített 
Nemzeti Történeti Emlékpark.
A hatalmas területen fekvő park több látványosságot 
kínál. A modern látogatóközpontban, a Rotundában a 
Feszty-körkép, a millenniumi Árpád-emlékmű, a Csete-
jurták, a Nomád-park és a Skanzen felejthetetlen 
élményt nyújtanak.

Túravezető:  Adorján Józsi
Útvonal:  A hatalmas területen fekvő 

Emlékparkban akár egyénileg, akár 
csoportosan fakultatív módon töltjük el 
a napot.

Táv, szint:  ami jólesik
Nehézség:  könnyű
Indulás:  7 órakor a paksi CsDKK parkolóból

Az utazási hozzájáruláson kívül a belépődíj egyénileg 
a helyszínen vásárlandó (belépődíj mértéke életkortól 
függő).

2022. április 9.  Mecsek 

Mecsek 500+ (2)

A Mecsekbe invitál a túravezető. Idei tervünk a Mecsek 
500 méternél magasabban fekvő csúcsainak bejárása. 
Hat túrára bontottuk a sorozatot.
Sorozatfüggőknek kimondottan ajánlott.

Túravezető:  Gutai Dani 
Útvonal:  Remete-rét – Rózsa-hegy – Szúadó-

nyereg – Pálos kolostor – Jakab-hegy 
– Babás szerkövek – Kővágószőlős

Táv:  10 km 
szint:  320 m

2022. április 14–18.  Bükk 

Húsvéti hosszúhétvége, utazás csütörtökön rögtön 
munka után, hazaérkezés hétfőn este. 
Pénteken, szombaton és vasárnap normál távú, 18-20 
km-es gyalogtúrák (1. nap: kövek, 2. nap: várak, 3 nap: 
források), hétfőn, a hazautazás napján: Lillafüred – 
Miskolc gyalogtúra, kényelmesebbeknek erdei kisvasút, 
diósgyőri séta. 
Részletes kiírás és jelentkezés: január második felében.
Túravezető: Jakab Évi
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2022. április 30.  Pilis 

Túravezető:  Wollner Pali
Útvonal:  Piliscsaba – Kőris-völgy – Nagy-

szénás (550m) – Kutya-hegy nyerge 
– Fehér út – Nagykovácsi

Táv:  14 km, 
szintemelkedés:  350 m
Nehézség:  könnyű/közepes
Indulás:  CsDKK, reggel 7 óra

2022. május 7.  Mecsek 

Mecsek 500+ (3)

A Mecsekbe invitál a túravezető. Idei tervünk a Mecsek 
500 méternél magasabban fekvő csúcsainak bejárása. 
Hat túrára bontottuk a sorozatot.
Sorozatfüggőknek kimondottan ajánlott.

Túravezető:  Gutai Dani 
Útvonal:  Hosszúhetény – Püspökszentlászló –

Hárs-tető – Somos-hegy – Réka-
kunyhó – Zengő – Hosszúhetény

Táv:  14 km, 
Szint:  590 m

2022. május 14.  Vértes  

Túravezető:  Péter Imi
Útvonal:  Csákvár – Merész völgy – Vértes-

kozma – Malom út – Várgesztes – vár
Táv, szint:  15 km, 400 m
Indulás:  CsDKK, reggel 7 óra

2022. május 16–22.  Gerecse 

Gerecsei Térképkör, azaz ami a térképen kifér! 
(A túra alcíme: Vajon hol vág be a Vág?)

Túravezető:  Gergely Laci

Egyesületünk továbbra is szervez és biztosít programot a 
hosszútávú túrautakat, illetve az egyhetes túrákat 
kedvelőknek. A klasszikus hosszútávú túrautakat (OKT, 
DDK) már bejártuk. A 2021. szeptemberben meg-
rendezett Budai Térképkör túra egy új túratípus próbája 
volt, utólag elmondható, hogy jól sikerült. 
A térképkörök közös ismertetőjegye, hogy igyekeznek 
minél jobban kitölteni az adott hegységről kiadott 
Cartographia térképet, úgy, hogy csak jelzett 
turistautakon haladnak, és az útvonal sehol sem metszi 
önmagát. Innen ered a mottó is: „ami a térképen kifér”. 
A tavaly őszi sikeres túrán „felbuzdulva” 2022 tavaszán 
nekivágunk a Gerecsei Térképkörnek, melynek útvonala 
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2021 márciusában megváltozott, immár 107 km-es és 
2840 méter szintemelkedést jelent a teljes kör. A 
szabályok hasonlóak a már sokak által ismert  Budai 
Térképkörhöz, az útvonal becsületes követése, ill. az idő 
mérése a túrázóra van bízva, így a túra a jellem próbája 
is. Az igazolás az útvonalon készített fotókkal, szóbeli, 
írásbeli beszámolóval vagy a bejárt útvonal GPS 
készülékkel (karóra, okostelefon stb.) való rögzítésével 
történhet. Az útvonal a Gerecse ismert és kevésbé ismert 
részeire is elvezet. Ehhez az útvonalhoz teszünk hozzá 
még kb. 20 km-t egyéb túraútvonalakból azért, hogy a 
hét minden napjára jusson egy-egy szép túra, sőt még 
egy-két különleges látnivalót is felkeresünk gyalogosan. 
A részletes túrakiírás a túra előtt 10-11 héttel (kb. március 
elején) a honlapokon és a túravezetőnél lesz elérhető.   

2022. május 21.  Dél-Mezőföld 

Demeter TT vs Tolnai Piros 

Lezárjuk a Demeter teljesítménytúrák sorozatát, elindítjuk 
a Tolnai Piros jelvényszerző túramozgalmat. 
Részletek márciusban. 

Túravezető:  Gutai Dani, Jakab Évi

2022. május 28.  Bakony 

A Bakony legmagasabb részén, a Magas-Bakonyban 
található az ország legmagasabban fekvő kisvárosa, 
Zirc. A város környezetében 3 tanösvényt is kialakítottak.

Túravezető:  Adorján József  
Útvonal:  Pintér hegyi tanövény – 5 km: bemutatja 

a környék geológiáját, érintve az 
úgynevezett zirci márvány egykori 
kőfejtőjét, nővény és állatvilágát.

 Tiszafás tanösvény – 4 km: Szentgáli 
tiszafás, hazánk legnagyobb őshonos 
tiszafaállománya.

 Eperjes tanösvény – 4,5 km: Zirctől pár 
kilométerre Olaszfalu határában 
található Eperjes-hegy különleges 
földtani értékeket mutat be.

Táv, szint:  13,5 km, 240 m
Nehézség: közepes
Indulás:   7 órakor a paksi CsDKK parkolóból

http://turazokni.hu/budai-terkepkor.html
http://turazokni.hu/budai-terkepkor.html
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2022. június 3–6.  Sopron 

Pünkösdi Országjárás, Sopron és környéke

Túravezető:  Török Erzsi

Ebben az évben kulturális kirándulásunk keretében az 
ország északnyugati csücskébe látogatunk el, ahol sok 
felfedezni való várja az érdeklődő turistát. Székhelyünk 
Sopronban lesz, de bejárjuk a környéket, hiszen bőven 
ad programlehetőséget és látnivalót. Külföldi kitekintést 
nem tervezünk, mivel ki tudja, hogy a vírushelyzet miként 
alakul.
A kirándulással kapcsolatos részletes tudnivalók a 
program előtt néhány héttel a kiírásban lesznek 
olvashatók. Bízzunk benne, hogy idén már nem fog 
semmi bennünket akadályozni.

2022. június 11.  Balatonfelvidék 

A Balaton-felvidék jellegzetes tanúhegyei közül ezúttal 
Szigliget és Szent György-hegy történelmi és természeti 
szépségeivel ismerkedünk.

Túravezető:  Adorján József
Útvonal:  Szigliget – Avasi templomrom – 

Várhegy – Patacsi földek – Lengyel-
kápolna – Bazaltorgonák – Szent 
György-hegy – Raposka 

Táv, szint:  13,8 km,  310 m
Nehézség: közepes
Indulás:   7 órakor a paksi CsDKK parkolóból

2022. június 18.  Mecsek 

Mecsek 500+ (4)

A Mecsekbe invitál a túravezető. Idei tervünk a Mecsek 
500 méternél magasabban fekvő csúcsainak bejárása. 
Hat túrára bontottuk a sorozatot.
Sorozatfüggőknek kimondottan ajánlott.
Túravezető:  Gutai Dani
Útvonal:  Óbánya - Csalán-hegy – Hárs-hegy 

– Dögkút-tető – Cigány-hegy – Kis új-
bánya – Óbánya

Táv, szint’:  10 km, 330 m
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2022. június 25.  Káli-medence 

Káli romok túrája
Ezen a túrán, egy, a túravezető szívéhez közel álló 
vidékre, a Káli-medencébe fogunk ellátogatni. 
Hangulatos táj, hagyományos népi építészet megmaradt 
emlékei, csodás panoráma, geológiai érdekességek és 
még sorolhatnánk mindazt, amiért érdemes erre a 
területre ellátogatni.

Túravezető:  Török Erzsi
Indulás:  reggel 7 óra, CSDKK parkoló
Útvonal:  Köveskál – Öreghegyi szőlők – Eöt-

vös - kilátó – Töttöskáli rom – Szent bék-
kálla – Velétei palotarom – Kő ten ger 
– Kis  fa lu di templomrom – Ko pasz-
hegy – Mindszentkálla   

Táv, szint’:  13 km, 400
Nehézségi fok:  közepes

2022. július 14–19.  kerékpártúra 

Túravezető: Péter Imi
Kerékpártúra a Tisza-tónál.
Szervezés alatt, részletek később. 

2022. augusztus 27.  Mecsek/Zselic 

Fekete István emlékösvény
Fekete István, a sokunk által szeretett író kezdő gazdatiszt 
korában ezen a vidéken dolgozott és vadászott gróf 
Mailáth György hitbizományi uradalmában Bakócán, 
az 1926–1929 közötti években – mint segédtiszt. Az itt 
szerzett élményeit írásaiban, regényeiben is meg-
örökítette. Ennek emlékére készült a Mecsekerdő Zrt. 
jóvoltából az emlékösvény, ahol az elhelyezett táblákon 
az író saját szavaival meséli el a történeteit, 
vadászélményeit. 

Túravezető:  Török Erzsi 
Indulás:  reggel 7 óra, CSDKK parkoló
Útvonal:  Bakóca – Tatárugrató – Éger-forrás 

Füst-forrás – Kövesdi-tó – Alsókövesd 
– Felsőkövesd – Ödön-forrás – 
Hajnal-kút – Nagymáté, Fekete István 
Füvészkert – Bakóca

Táv, szint’:  14 km, 340 m
Nehézségi fok:  közepes
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2022. szeptember 3.  Mecsek 

Mecsek 500+ (5) 

A Mecsekbe invitál a túravezető. Idei tervünk a Mecsek 
500 méternél magasabban fekvő csúcsainak bejárása. 
Hat túrára bontottuk a sorozatot.
Sorozatfüggőknek kimondottan ajánlott.

Túravezető:  Gutai Dani
Útvonal:  Szászvár – Szamár-hegy – Szószék –

Dobogó – Somos – Somlyó – 
Vörösfenyő kulcsosház – Vékény

Táv, szint’:  17 km, 560 m

2022. szeptember 10.  Gerecse 

Túravezető:  Adorján József
Útvonal:  Tatabánya – Turul Emlékpark – Szelim- 

barlang – Aknatorony-kilátó – Vértes 
László barlang – Meszes bükk – 
Vértesszőlősi előembertelep – Vértes-
szőlős 

Táv, szint:  14 km, 245 m
Nehézség:  közepes
Indulás:  7 órakor a paksi CsDKK parkolóból

A Gerecse a hazai középhegységeink sorában kissé 
méltatlanul mellőzött kirándulóhely. A nagyközönségtől 
egykor elzárt „kormányzati vadászterület” zavartalan 
erdőségei számtalan természeti értéket, látnivalót 
rejtenek.

2022. szeptember 19–25.  Zemplén 

Túravezető: Gergely Laci
Várnak a Zempléni várak!

Ősszel is itt a lehetőség a hosszútávú 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 
fővárosnyi területén a civilizáció nyomát is alig látjuk. A 
Zempléni-hegység legismertebb látnivalói kétséget 
kizáróan a várak. A „Várak a Zemplénben” jelvényszerző 
túramozgalom teljesítése nagyszerű lehetőségnek tűnik 
– egy újabb jelvény megszerzésén túl – ennek a 
sajátságos hangulatú tájnak a megismerésére. 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 honlapokon, a túravezetőnél lesz elérhető.
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2022. szeptember 24.  Dél-Mezőföld 

Vak Bottyán-emléktúra
Hagyománnyá vált, hogy minden szeptember utolsó 
szombatján elzarándokolunk a Vak Bottyán-kopjafá-
hoz. Vak Bottyántól Vak Bottyánig.

Túravezető:  Decsi Béla
Útvonal:  Gimnázium – Vak Bottyán-kopjafa 

(koszorúzás) – Kömlőd, faluház – 
Présházsor – Rókus-kápolna

Táv, szint’:  kb. 15 km, talán megütjük a 150 métert
Nehézség:  könnyű.
Indulás:  Paks, Vak Bottyán Gimnázium reggel 

8:15. A túravezető a 7.45-ös helyi 
járattal megy be Kömlődről.

Jelentkezés: túravezető: „Dobsz egy sms-t vagy felhívsz, 
annak örülnék, messengeren is írhatsz!”

2022. október 1.  Bakony 

Túravezető:  Wollner Pali
Útvonal:  Vinye – Porva – Borzavár
Táv:  14 km
Szintemelkedés:  290 m
Nehézség:  közepes
Indulás:  CsDKK, reggel 7 óra

2022. október 8.  Kéktúrás nap 

Túra a „Kéktúrázás napján”!

Túravezető: Gergely Laci

Az ország legnagyobb ingyenes közösségi túranapja a 
Magyar Természetjáró Szövetség szervezésében. 
A 2020-as debütáló rendezvény sikerére építve 2021. 
október 9-én az Országos Kékkör bejárásán 3240 fő 
vett részt. Az Országos Kékkör 3 kéktúrarészén; az 
Országos Kéktúra (OKT), a Rockenbauer Pál Dél-
Dunántúli Kéktúra (RP–DDK) és az Alföldi Kéktúra (AK) 
útvonalain 143 túracsoport összesen több mint 2580 
km-t tett meg egy nap alatt együtt. Az esemény 
különlegessége volt, hogy a túra napján a túravezetők 
GPS-jeladóval voltak felszerelve, így a csoportok 
haladása valós időben, online követhető volt. A 
csoportok mozgása által húzott kék vonal a nap végére 
kirajzolta a Magyarországot körbejáró Országos 
Kékkör teljes nyomvonalát.
2021-ben a 96-os számú túrán (Mórágy – Grábóc) 43 
fő vett részt, és ebből 24 fő Paksról. A túrát a Demeter 
Egyesület egyik túravezetője (GL) vezette. 
2022-ben ismét csatlakozunk a programhoz. 
A konkrét túraútvonal az MTSZ szervezés és a túraveze-
tői jelentkezést követően – várhatóan 2022 szep tem be-
rében – válik ismertté.



26 27

2022. október 22.  Vértes 

Vadregényes szurdok, impozáns várrom, misztikus erdei 
temető a Vértesben
A Vértes egyik klasszikus túraútvonala a Körtvélyesi-
kilátóhoz, majd  Körtvélyespuszta elhagyatott, erdei 
temetőjét érintve a Vitányvár meredek szirten magasodó 
falaihoz, a Vértes fenséges bükkösein, vegyes erdőin 
keresztül haladva a gyönyörű, sziklás Mária-szakadék 
szurdokán át vezet vissza Csákányospusztára. Útköz-
ben az idilli fekvésű Szép Ilonka-forrásnál frissülhetünk 
fel és a Gráciák bércén állva csodálhatjuk a Vértes 
rengetegét.

Túravezető:  Adorján József
Útvonal:  Birka csárda – Csákányospuszta – 

Mária szakadék – Körtvélyes – Szép 
Ilonka-forrás – Csákányospuszta

Táv, szint’:  14 km, 320 m
Nehézség:  közepesen könnyű
Indulás:  7 órakor a paksi CsDKK parkolóból

2022. november 5.  Mecsek 

Mecsek 500+ (6)

A Mecsekbe invitál a túravezető. Idei tervünk a Mecsek 
500 méternél magasabban fekvő csúcsainak bejárása. 
Hat túrára bontottuk a sorozatot.
Sorozatfüggőknek kimondottan ajánlott.

Túravezető:  Gutai Dani
Útvonal:  Zobákpuszta – Kerék-hegy – Borzas-

tető – Hármashegy – Szeri kopjafa – 
Köves-tető kilátó – Zobákpuszta

Táv, szint’:  10 km, 400 m

2022. november 12.  Budai-hegység 

Túravezető:  Gergely Laci
Indulás:   700-kor a CsDKK parkolótól 
Útvonal:  Budaörs – Huszonnégyökrös-hegy – 

Szállás-hegy – Makkosmária – János-
hegy – Szépjuhászné    

Táv, szint’:  15 km, 550 m
Nehézség:  könnyű-közepes 
A túrát átlagos kondícióval és némi túrázási tapaszt-
alattal minden egészséges ember könnyen teljesíteni 
tud ja, nem szükséges kimagasló erőnlét, de a terep vi-
szo nyok miatt lényeges a megfelelő felszerelés 
(túrabakancs).
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Budaörsről – kissé meredek kaptatón – indulunk a 
település felett húzódó mészkősziklákkal pettyezett 
füves dombokra. A nevéhez hű Budaörsi Kopárok a 
Budai-hegység leglátványosabb pontjai közé tartoznak. 
Rövid kapaszkodást követően érünk fel a 
Huszonnégyökrös-hegyre. A Huszonnégyökrös-hegy 
furcsa nevének eredetéről két legenda is szól, az egyik 
szerint egy mészáros fogadott 24 ökörben, hogy 
egyvégtében fel tud futni a csúcsig. A fogadást 
megnyerte, ám a csúcsra felérve meghalt. A másik szerint 
a törökök 24 ökörrel húzták fel a hegy tetejére az 
ágyúkat. A helynek páratlan panorámája van, a 
távolban még a  Gerecse  is körvonalazódik. Innen a 
Szállás-hegy érintésével jutunk el a makkos-
máriai  Angyalok királynéja kegytemplomig, amely 
a Székesfehérvári egyházmegye egyik búcsújáróhelye. 
Tovább kapaszkodunk a jelzett túraútvonalakban 
bővelkedő hegységben egészen a János-hegy tetejéig. 
A Budai-hegységnek csak a negyedik legmagasabb 
hegye a János-hegy, azonban Budapest legmagasabb 
pontja (527 méter). A hegy tetején épült  Erzsébet-
kilátóról  körpanoráma nyílik a városra és annak 
környékére. Nevének eredetét illetően itt is több 
magyarázat van. Innen erőteljes lejtmenettel érünk le a 
túra végállomására, melynek neve Szépjuhászné, és 
természetesen ehhez a névhez is tartozik egy monda.   

2022. november 26.  Tolnaikum 

A 2021-es Tolnaikum túrasorozat utolsó állomásaként a 
Kelet-Mecsekbe terveztünk látogatni. Ez a túra akkor 
elmaradt, de nem véglegesen. 
Váraljáról indulva a (nem érték) Bányamúzeum 
megtekintése után a hegy megmászásával jutunk 
Óbánya fölé, visszafordulva a váraljai vár hűlt helyén 
pihenünk meg.

Túravezető:  Gutai Dani
Útvonal:  Váralja – Bányamúzeum – Parkerdő – 

Kappenvasszer – Kecske-hát – 
Méreg - oldal – Vár-fő hegy

Indulás: 8 óra CsDKK
Hazaérkezés:  16 óra körül ugyanoda
Táv: 12 km
Szintemelkedés:  260 m

Az értékek virtuálisan itt megtekinthetőek:
Kincses Tolna megye
http://www.kincsestolnamegye.hu/varalja

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1ri_egyh%C3%A1zmegye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budai-hegys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erzs%C3%A9bet-kil%C3%A1t%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erzs%C3%A9bet-kil%C3%A1t%C3%B3
http://www.kincsestolnamegye.hu/varalja
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2022. december 10.  Mikulás-túra 

2021 év végén, 2022 év elején még azt gondoljuk, 
hogy 2022-ben a Tolna megyei Mikuláshoz csat la ko-
zunk Magyaregregyen, előtte egy 11,1 km-es, rövid tú-
rát megtéve.  
Túravezető:  Jakab Albi
Útvonal:  Zobákpuszta – DDK Csurgó – Me-

cseki zöld – DDP – Máré vára – Tex-
tiles-forrás – magyaregregyi turistaház 

Táv, szint’:  11,1 km, 350 m
 Rövidítési lehetőségekkel, legrövidebb 

táv: 6 km, 230 m, közepes táv: 9 km, 
300 m.

Indulás:  CsDKK, reggel 8 óra
 (buszos utazás: oda 87 km, 64 perc 

autóval, haza 77 km 64 perc autóval)

2022. december 30.  bejglitúra 

Túravezető: Jakab Albi

2022-ben a bejglitúra kétévente váltakozó sorozatában 
a Zengő következik. Dani túráin év közben meg mász-
hatjuk a Mecsek 500-nál magasabb csúcsait, de az év 
utolsó előtti napja különleges. A kilátó is vonzó, talán 
turista-barátokkal is találkozunk ott. 
Részletek a túra előtt, a mikulástúra után.

 

Illusztrációk: figma

Demeter honlap:    
 dmtr.hu
ASE-természetjárók honlap:  
 termeszetjaro.ase.hu
Facebook:    
 facebook.com/demeteregyesulet 
Instagram:    
 instagram.com/demeteregyesulet

https://www.figma.com/community/file/883778082594341562
https://www.dmtr.hu
http://termeszetjaro.ase.hu
http://facebook.com/demeteregyesulet
http://instagram.com/demeteregyesulet
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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


