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            II. negyedév 
 

Április 02. 

 Medvehagyma túra Héreg – Pusztamarót 

Héreg központjából indulunk a Bánya-hegyi erdészházig. A Gerecse-oldal turistaút 

elágazásában jobbra térve kapaszkodni kezdünk a Nagy-Gerecse csúcsa felé, majd a 

legmagasabb pontot keresztezve a túloldalon a Serédi-kastélyig ereszkedünk, majd a kastély 

mellett a Vízválasztón át érünk be Pusztamarótra. Tavasszal és kora nyáron erős 

hagymaszagot érezhetünk. Az illat forrása az egész hegyoldalban tenyésző medvehagyma.  

Megpihenünk a régi temető melletti míves, szimbólumokkal teli történelmi emlékhelyen, 

majd lovaskocsira szállva visszautazunk kiindulási pontunkra. 

Fontos tudni, hogy medvehagymát állami erdőben saját felhasználásra bárki szabadon 

gyűjthet, a vonatkozó előírások szerint maximum 2 kg szedhető naponta. A saját célra 

gyűjtött növény nem értékesíthető. 

 

Túra hossza: 12 km 

Nehézség: közepes 

 

 
 

 

 

Április 15. 

 GERECSE-50 Teljesítmény túra 
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Április 29. 

 Komárom IVV -Túranap 

 

XVII. alkalommal kerül Komáromban  megrendezésre a Komárom Városi SE Természetjáró 

Szakosztály szervezésében a túra.  

Távok:  6 km, 10 km és 20 km 

Rajt – Cél: Komárom Rüdiger-tó, Tó-Csárda (Madách I u.) 

 
 

 

Május 06. Bajna 

 Gróf Sándor Móric Emléktúra – IVV túra  
 

Bajnai Természetjáró és Szabadidő Egyesület megrendezésében kerül sor a Gróf Sándor Móric 

Emléktúra megszervezésére, mely egyben IVV-túra is. 

Távok: 5 km, 15 km és 26 km 

Rajt és cél: Bajna Polgármesteri Hivatal (Kossuth Lajos utca 1) 

 

Sándor-Metternich kastély ezen a napon a nevezési lappal kedvezményesen látogatható! 
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Május 20.  

 Egy nap Gödöllőn 

 

Gödöllő városát mindenki Sissihez köti az itt található Királyi kastély miatt, aminek a 

használatát koronázási ajándékként kapja a szépséges királyné, és ő örömmel él is vele, hiszen 

imádja a helyet.  De Gödöllő nem csupán ebből áll, itt van a pompás Királyi váró, az Erzsébet-

park, melyet Sissi emlékére létesítettek, de itt található a hagymasisakos 1744-ben épült 

református templom, vagy megtekinthetjük a „Világbéke gongot” is. 

 

Túra jellege: könnyű városi séta 

 

  
 

 

Június 03.  

A „Grand Canyontól” a norvégiai Prédikálószékig a biatorbágyi dombokon.  

 

Messziről csak egy dombvidék, amely éppen hogy csak cipőkanállal befér az M1-es és az M7-

es autópályák közé. Közelről pedig olyan formakincset vonultat fel, mintha a világ 

bakancslistát helyei egy vásári mustrára elhozták volna szépségeiket. Van itt a Grand Canyonra, 

a norvégiai Prédikálószékre, vagy a vadnyugati Monument Valley homokkő-formáira 

emlékeztető látványelem a biatorbágyi erdő már fele ennyi csodával is méltó, hogy bevonuljon 

a túrázói köztudatba. A körtúra sportértékkel, bőséges természeti és kulturális látnivalóval, a 

szabadidő tökéletes eltöltése egy Föld körüli utazás élményével. 

 

Túra hossza:  16 km 

Nehézség: Közepesen nehéz 
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Június 10.  

Wittmer Antal Emléktúra 

 

Wittmer Antal emlékére a KEM Természetjáró Szövetség szervezésében kerül megrendezésre 

a túra 10 km, 20 km és 30 km-es távon. 

A túra egyben ÉDK túra is 

 

Június 17.  

Velencei-tó kerékpártúra 

 

A Velencei-tó körüli bringatúra klasszikus tókör, minimális szintemelkedés, sok pihenési 

lehetőség, érdekes látnivalók, és könnyen teljesíthető táv. 

Velencét választjuk kiindulási pontnak, és onnan Sukoró felé indulunk, így először a kicsit 

dimbes-dombos északi parton tekerünk, majd az útvonal második felében a vízhez közeli 

teljesen sík szakaszon fejezzük be a tekerést. A 30 km-es kör alatt átfogó képet kapunk a tó 

változatos környezetéről. A természeti és épített látnivalók többsége a Velencei-hegység 

lábánál húzódó északi partra sűrűsödik, a déli parton ugyanakkor a strandok kínálnak 

felfrissülést. 

Kerékpár bérlési lehetőség van a helyszínen 

 

 

 

Június 30-Július 02  

Bakonyszentlászló 
 

3 napos programot szervezünk  Bakonyszentlászlóra, mely során felfedezzünk a Bakonyalja 

és a Cuha-patak természeti szépségeit. Részletes program később kerül kiírásra, azonban 

előzetes regisztráció szükséges. 

 

 

Információ, jelentkezés:   Csuport Ilona   Tel.: 06/20-315-0309 

      Email: csupi.ilona@gmail.com 
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