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BEVEZETŐ 
A több mint hat évtizede az egykori oktatási tárcáknál megalakult természetjáró szak-
osztályunk 2019-ben a 66. évébe lépett. Létszámában megfogyatkozva ugyan, de még 
vagyunk, létezünk, és hódolunk az egyik legnagyszerűbb szabadidős tevékenységnek, a 
természetjárásnak. Évről évre bejárjuk hegyeink nagy részét, a fővároshoz közelieket 
egynapos, a távolabbiakat többnapos túrák keretében. Tavaly több túra is elmaradt beteg-
ség és egyéb okok miatt, ezeket a túrákat ebben az évben pótolni fogjuk. Noha a tavalyi 
túraprogramban sem voltak nagy fizikai erőfeszítést igénylő, nehéz túrák (kivéve az egy-egy, 
valóban kihívást jelentő helyeket megcélzókat a nyár folyamán), a túrák távja nem érte el, 
illetve nem haladta meg a 20 km-t, ennek ellenére kevesen vesznek részt a túrákon. De azért 
van egy kemény mag, kb. 10-12 fő, akik lelkesek és jönnek, és túráról túrára próbára teszik 
saját képességeiket. Sajnálatos dolog az is, hogy  jelenlegi fenntartónk, az öt tárcát magába 
foglaló EMMI dolgozói közül sem sikerül új tagokat toborozni, pedig szakosztályunk kvázi 
reklámozásában már a minisztérium vezetése, ill. a Sportegyesület is segít. Igen sajnálatos 
ez a passzív hozzáállás, de erőltetni semmit nem lehet.  
Mi azonban évről évre hétvégenként felkerekedünk cókmókunkkal a hátunkon, és útnak 
indulunk, hogy minél több élményt szerezzünk, és hogy a mozgással karbantartsuk tes-
tünket, regenerálódjunk, kikapcsoljuk kicsit a mai rohanó civilizáció kellemetlenségeit, és 
feltöltődjünk mindazzal a környezettel, amibe az ember beleszületett, aminek része, csak 
erről hajlamos időnként megfeledkezni. 
2018-ban szakosztályunk négy aktív tagja vállalkozott rá, hogy bejárja a Közép-Dunántúli Piros 
túramozgalom mintegy 300 km-es szakaszát, mely három megye együttes meghirdetésében és 
gondozásában van. Örömmel közölhetem, hogy a túratáv teljesítése mintegy hét hónap alatt 
sikeresen megtörtént, és a Fejér Megyei Természetjáró Szövetségtől megkaptuk az ezért járó 
okleveleket és kitűzőket. Elmondhatom, hogy egy ilyen túrasorozaton részt venni – pusztán az 
erkölcsi elismerés elnyerése céljával – igen nagy lelkesedést, kitartást követel meg a túrázóktól. 
Mi is számos nehézséget gyűrtünk le, egyrészt saját meg- és eltévedéseink folytán, másrészt 
pedig az adott terepviszonyok kedvezőtlen volta és a hiányos turistajelzések miatt. De mi nem 
adtuk fel, egy-egy szakasznak többször is nekivágva, újra bejárva találtuk meg a pecsételő 
helyeket, és szereztük meg azok lenyomatait igazoló füzeteinkbe, egészen addig, míg vala-
mennyit be nem gyűjtöttük.  
Az idei túrákat jobbára kéthetente tartjuk. A nehézségi fokot jelezzük az éves programfüzetben, 
így mindenki eldöntheti, melyik túrán kíván/tud részt venni. Két többnapos túrát tervezünk az 
idei évre, az egyiket május elején tartjuk, célunk a Mecsek és a Villányi-hegység bejárása, a 
másikat pedig szeptember elején ismét a Karancs-Medvesben, ahol még rengeteg a látnivaló, 
aminek felkeresése nem fért bele a tavalyi négynapos túránkba. A részletek az éves program-
füzetben olvashatók.  
Változatlanok a szakosztály anyagi támogatásának jogcímei, vagyis fenntartónk támogatása 
révén visszakapjuk a túrák útiköltségeit, a szállásdíjakat, illetve az évvégi ajándékozásra is 
jut pénz. Minden évben cca 400 ezer forint apanázst kapunk, mely összegnek egyre kisebb 
hányadát fordítjuk utazási költségekre, tekintettel arra, hogy a tagságban egyre több a 65 
éven felüli, akik számára az utazás ingyenes. Az éves költségvetést a szakosztályvezető állítja 
össze a túravezetők által leadott túratervek alapján, attól függően, hogy a túra céljához 
milyen tömegközlekedési eszközökkel kell eljutni. A költségek visszatérítésének módja is 
változatlan: a menetjegy teljes áron történő megvásárlása az EMMI SE nevére kiállított 
számlára; részletek a programfüzet végén. 
Megismétlem azt a tavalyi kérésemet, miszerint a túravezetőknek nagy segítség, ha egy-
egy túrán részt venni kívánó túratagok e-mailben vagy telefonon jelzik részvételi 
szándékukat. 
Bízom benne, hogy mindenki talál magának kedvére való túrát, és talán nő egy kicsit az 
aktivitás, nem beszélve a taglétszámról. Ehhez kívánok mindenkinek jó egészséget, sok erőt, 
kitartást és jókedvet, és nem utolsósorban jó időt! 
 

Csirmaz Márta  
szakosztályvezető 
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  🎉   

JANUÁR 6. VASÁRNAP _________________________________________ BUDAI HEGYSÉG 
JANUÁR 20. VASÁRNAP ________________________________________ BUDAI HEGYSÉG 
FEBRUÁR 3. VASÁRNAP ________________________________________ BUDAI HEGYSÉG 
FEBRUÁR 17. VASÁRNAP _______________________________________ BUDAI HEGYSÉG 

A téli hónapokban a szakosztályi hagyományoknak megfelelően csak kéthetenként tartunk 
túrát, rövid távon, a budai hegyekben, alkalmazkodva a téli hideg időjáráshoz és a rövid nappali 
világossághoz. Minden túra a Széll Kálmán térről indul, ott találkozunk mindig ¾ 10-kor, és 10 
órakor indulunk. A túra célját a túravezető a helyszínen ismerteti. 
Túravezető: Csirmaz Márta  
 

🌿 🌿 🌿 🌿

MÁRCIUS 3. VASÁRNAP _______________JENŐI TORONY ______________________ PILIS 
Útvonal: Köves-bérc – Balázs-lépcső – Malom-erdő – Jenői-torony szikla – Nagykevélyi kőfülke 
– Egri vár – Teve-szikla – Vendel-kálvária - Kövesbérc 
Táv: 11,2 km / Szint: 460 m föl, 460 m lefelé / Időtartam: 5óra / Úti ktg: 2 x 250.-Ft-os környéki jegy 
Találkozó helye és ideje: Szentlélek tér, 218. autóbusz végállomásán 9 órakor 
Indulás: 9:19 órakor a busz menetrendje szerint, a Kövesbérc u. megállóba érkezik: 9:43-kor  
Visszautazás: Kövesbérci megállóból busz indul minden óra 27 és 57-kor; kb. 14:27/14:57-kor 
Túravezető: Csirmaz Márta - ÁTLAGOS NEHÉZSÉGŰ TÚRA  
 
MÁRCIUS 17. VASÁRNAP ___________________________________________________ PILIS 
Útvonal: Pomáz – Janda Vilmos kulcsosház – Kis-Csikóvár – Nagy-Csikóvár – Lajos-forrás – 
Cseresznyés-árok – Sás-völgy – Kéki-bánya buszmegálló 
Táv: 15 km / Szint: 540 m föl, 510 m lefelé / Időtartam: 7 óra / Úti ktg. 750.-Ft 
Találkozó helye és ideje: a H5-ös HÉV Batthyány téri végállomásánál ¾ 8-kor 
Indulás: HÉV indul Szentendre felé 7:58-kor, Pomázra érk. 8:30-kor 
Visszautazás: Kéki-bánya buszmegállóból busz indul 16:45-kor, Szentendrére érk. 17 órakor 
Túravezető: Csirmaz Márta – ÁTLAGOS NEHÉZSÉGŰ TÚRA  
 

03.24. A NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS KEZDETE 
 
MÁRCIUS 31. VASÁRNAP _________________________________________________ PILIS 
Útvonal: Pilisszentkereszt – Szurdok – Buzsák – Csobánkai Szent-kút – Hosszú-hegy – Magas-
hegy - Pilisszentkereszt 
Táv: 15.2 km / Szint: 415 m föl, 419 m lefelé / Időtartam: 6 óra / Úti ktg: (250+310)x2=1120.-Ft 
Találkozó helye és ideje: a H5-ös HÉV Batthyány téri végállomásán a pénztárak előtt 7:40-
kor Pomázig oda-vissza megváltott menetjeggyel  
Indulás: 7:58-kor a HÉV-vel Pomázig, érk. 8:30-kor; tovább utazás busszal 8:55-kor, Pilis-
szentkereszt Szántói elágazás megállóba érk: érk. 9:18-kor, jegyár 310.-Ft 
Visszautazás: autóbusz indul Pilisszentkereszt Szántói elágazás megállóból minden óra 12 
perckor, Pomázra érkezik minden óra 35 perckor, tovább utazás HÉV-vel 
Túravezető: Dr. Berczik Ábel – ÁTLAGOS NEHÉZSÉGŰ TÚRA 
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ÁPRILIS 14. VASÁRNAP ___________________ KAMILLA-TÚRA ___________________PILIS 
Útvonal: Csobánka, Plandics tér – Z Szent-kút – Hosszú-hegy, zsomboly – Szántói-nyereg – 
Magas-hegy – P Piros-földek – Kálvária-hegy – Pilisszentkereszt – K Kakas-hegy – ⭮Kamilla-forrás 
– ⭮S+Z Kétbükkfa-nyereg 
Táv: 14 km / Szint: 682 m föl, 270 m lefelé / Időtartam: 6 óra / Úti ktg: 1120.-Ft oda-vissza 
Találkozó helye és ideje: H5-ös HÉV Batthyány téri végállomása pénztárainál 8:45-kor Pomázig 
váltott jeggyel 
Indulás: a HÉV indul 8:58-kor, érk. 9:30-kor, busz indul 9:35-kor, érk. Csobánkára 9:51-kor 
Visszautazás: Kétbükkfa-nyereg megállóból busz indul 16:05-kor, Pomáz buszállomásra érk. 
16:35-kor, tovább utazás HÉV-vel  
Túravezető: Csirmaz Márta – ÁTLAGOS NEHÉZSÉGŰ TÚRA (aki tud, hozzon gereblyét, lapátot) 
 
ÁPRILIS 19. nagypéntek ___________________ __________________ GERECSE 
Útvonal: Tokod – Tokodi-pincék – Péliföldszentkereszt – Bajóti Öreg-kő és barlang – Bajót 
Táv: 15,3 km / Szint: 630 föl, 670 lefelé / Időtartam: 8 óra / Úti ktg. 2175.- Ft 
Találkozás helye és ideje: Árpád-híd busz pu. pénztáraknál 7 órakor 
Indulás: 7:15 órakor Dorogra, érk. 8:13-kor, tovább indulás 8:49-kor, Tokod községháza meg-
állóba érk. 9:01-kor  
Visszautazás: Bajótról busz indul 17 órakor: átszállás Dorogon, érk. 17:30-kor, busz tovább indul 
17:43-kor, Bp. Árpád-hídhoz érk. 18:45 órakor 
Túravezető: Csirmaz Márta – ÁTLAGOS NEHÉZSÉGŰ TÚRA  
 
ÁPRILIS 22. húsvéthétfő ______________________________________ BÖRZSÖNY 
Útvonal: Kóspallag – Kálvária – Kisinóci th. – Szép-völgy – Tányér-rét – Homok-bérc – Érsek-
tisztás – Sas-hegy – Lengyel-rétek – Kopasz-hegy – Galambos-rét – Sarok rét - Márianosztra 
Táv: 11,5 km / Szint: 453 m föl, 500 m lefelé / Időtartam: 4-5 óra / Úti ktg: oda-vissza 2420.-Ft 
Találkozó helye és ideje: Bp. Nyugati pu. pénztárainál 7:40-kor Kismarosig megváltott menet-
jeggyel 
Indulás: zónázó vonat indul Szob felé 8:07-kor, Kismarosra érk. 8:43 órakor; átszállás buszra: 
indul 8:55-kor, Kóspallagra érkezik 9:14 órakor 
Visszautazás: Márianosztráról busz indul 15:30, Szobra érk. 15:41; Szobról vonat indul Bp. 
Nyugati pu.-ra 15:55-kor, érkezik 16:54-kor  
Túravezető: Krositsné Tóth Klára – ÁTLAGOS NEHÉZSÉGŰ TÚRA  

**** 

MÁJUS 1-2-3-4-5. SZERDA-VASÁRNAP   –   ÖTNAPOS TÚRA A MECSEKBE ÉS A VILLÁNYI HG-BE  

Május 1. szerda:  
 Utazás Pécsre, találkozó helye és ideje: Bp. Keleti pu. vágánycsarnokában 7:30-kor a ZENGŐ 

IC-re előreváltott menetjeggyel (4485.- Ft, ebből pót- és helyjegy: 535.-Ft, melynek megváltása 
mindenkinek kötelező)  

 Indulás: az IC indul 7:45 órakor, Pécsre érkezik 10:40 órakor  
 Szállás: Toldi Apartmanok, Pécs, Toldi Miklós u. 5. és Lyceum u. 15. Mi ez utóbbi szállás-

helyen leszünk egy kétágyas és egy ötágyas apartmanban. A szálláshely a belvárosban van, 
így közel leszünk Pécs szinte valamennyi látnivalójához. 

 A vasútállomástól séta a szálláshelyhez (1,8 km), szobák elfoglalása, pécsi városnézés: 
Széchenyi tér, Dzsámi, Cella Septichora, őskeresztény sírhelyek, pécsi székesegyház, a 
Barbakán megtekintése – választható programok kívánság szerint. 
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Május 2. csütörtök: 
 Túra a Kis- és Nagy-Tubesre és a Rotary-körúthoz (ld. a térképen a kék vonal) 

Reggeli után indulunk a szállásról a pécsi központi buszállomásra, ahonnan a Misina-tetőre 
megyünk fel a 35T jelzésű busszal, mely 9:57-kor indul, és kb. ¾ 
11-re ér fel, onnan indul a túra. Gyalog teszünk egy körtúrát a 
Mecsek legszebb erdein áthaladó, 1930-ban létesített, híres 
Rotary-körúton, érintve a Kis-Tubes és a Tubes (612m) hegy-
csúcsokat. A Rotary-körút mára ismertetőtáblák sokaságával 
kiépített tanösvénnyé nőtte ki magát, megismerhetjük a Mecsek 
égtájanként változó erdőtípusait, növénytársulásait. Ezután 
visszagyalogolunk a Misina-tetőig, és a városba szintén a 35Y 
busszal megyünk vissza.   

 A busszal való utazás csökkenti mind a túra távját, mind a 
leküzdendő szinteket. A Misina-tetőtől oda és vissza meg-
teendő táv 6 km, az emelkedés 160m, az ereszkedés 170m, 
ugyanakkor a vállalkozó szelleműek megtehetik az utat a 
Tettyétől indulva fölfelé, vagy lefelé a Misina-tetőtől a Tettyéig is. – KÖNNYŰ TÚRA 

Május 3. péntek: 
 Túra a Jakab-hegyi Babás Szerkövekhez 

Reggeli után indulunk a pécsi autóbuszállomásra, ahonnan a 10 órakor induló busszal 
Cserkútra utazunk, ahová 10:26-kor érkezünk; jegyár 370.-Ft.  

 Cserkúton megtekintjük az Árpád-kori templomot, majd a turistajelzésen elhagyjuk a falut, 
átmegyünk Kővágószőlősön, és felmászunk a Jakab-hegyre. Itt felkeressük a Babás Szer-
kövekként ismert, vörös homokkő sziklák sorát, melyhez egy középkori legenda is kötődik: 
Két, egymással örökös versengésben lévő, módos család élt Cserkúton. Egyszer egy koldus tévedt a 
faluba, s mindkét családtól szállást és némi élelmet kért volna, de mindkét család elzavarta. A 
koldus ekkor megátkozta őket, hogy akkor váljanak kővé, amikor a legboldogabbak akarnak lenni. 
Telt-múlt az idő, mindkét család leánya eladósorba került, egy napon tartották meg a lakodalmat 
a Jakab-hegyi Pálos kolostorban. Az egyik család a népes vendégsereggel az esküvő után már 
éppen visszafelé jött a nyaktörő hegygerincen, amikor a másik éppen elindult a kolostor felé. A két 
felbőszült apa szentül megfogadta, hogy nem tér ki a másik elől, mire bekövetkezett a koldus átka, 
és mindkét násznép minden tagja kővé vált, s azóta is ott állnak a hegy oldalában.  
A romantikus történettel szemben valójában a geológia alkotta meg ezeket az ősi, több száz-
millió éves, vörös homokkő sziklákat, bizarr alakjukat pedig a szél és víz eróziója formálta 
olyanná, amilyennek ma láthatók. Felkeressük továbbá a Zsongor-kőt, ahonnan kiváló kilátás 
nyílik a tájra, a Sasfészek nevű felhagyott vörös homokkő bányát, végül a középkori Pálos-
rendi kolostor romjait 

 A kolostorromoktól visszafelé is megtesszük a sziklás, meredek utat a kék 🛆 jelzésen, hogy 
aztán rátérjünk a piros 🛆-re, és leereszkedjünk a több helyen is pazar kilátást kínáló 
Panoráma úton, Pécs külterületéig, ahol felszállunk a 29-es buszra. A busszal a szállás-
helyünktől 400 méterre lévő Rákóczi utcai megállónál szállunk le. 

 Táv:11,5 km / Szint: 614 m föl, 686 m lefelé / max. meredekség: 48° – NEHÉZ TÚRA 

Május 4. szombat: 
 Túra Nagyharsányba, a Szársomlyó megtekintése idegenvezetővel 
 Ismét a pécsi autóbuszállomásról indulunk, a 8:15-kor induló busszal Siklósra. (érk. 9:05-

kor). Itt átszállunk, busz tovább indul 9:30-kor, Nagyharsány Szoborpark megállóba érk. 
9:57-kor; jegyár: 650+370= 1020.- Ft  

 Előzetes egyeztetés alapján a túra 10 óra körül indul a hegyen átvezető ösvényen. Idő-
tartama mintegy 4 óra, hossza 5 km, szintemelkedés 442 m. 
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 A Szársomlyón végig futó ösvényt bejárva megismerhetjük a hegy kivételes növényvilágát, 
növénytársulásait, illetve a hegyet alkotó, kivételesen nagy tisztaságú kalcium-karbonátból 
álló mészkő különleges karsztformáját, a karrosodást (népnyelven: ördögszántást). A 
Szársomlyót alkotó mészkő a földtörténeti középkorban, két hullámban keletkezett: a jura 
időszakban, mintegy 140 millió évvel ezelőtt, ill. az erre települt, második, kréta kori réteg 
100 millió éve. Az igen nagy tisztaságú, ritkán előforduló kalcium-karbonátból álló mész-
követ szerencsére csak viszonylag rövid ideig bányászták, aminek nyomai a hegy dél-kelet 
felé néző lejtőjén láthatók, ahol egy félkör alakú kiharapás csúfítja el a hegyoldalt. A bánya-
művelés felhagyásával szabadtéri szoborparkot létesítettek itt, a túra innen indul, itt talál-
kozunk vezetőnkkel is.  – KÖZEPESEN NEHÉZ TÚRA 

 A kora délutáni órákban besétálunk a Szoborparktól alig 2,5 km-re lévő Villányba, ahol 
lehetőség lesz egy borpincében megkóstolni a híres villányi borokat. (Sajnos a buszjáratok 
kedvezőtlen időkben járnak, dél körül és kora este.)  

 Visszautazás Pécsre: busz indul Villányból 17:31-kor, Pécs buszállomásra érk. 18:50-re; 
jegyár: 310+560= 870.- Ft  

Május 5. vasárnap: 
 Pécsi városnézés: a csomagok összekészítése után (otthagyhatjuk a szálláshelyen) 

felkeressük az újonnan felépült Zsolnay-negyedet, aminek megtekintése nem is fér bele egy 
napba, de felkeressük a legfontosabb, leglátványosabb részeit. Az egykori porcelángyár 
területét újjáépítve hozták létre a megyeszékhely legújabb látványosságát, benne több 
kiállítás, planetárium, látványmanufaktúra, melyben a porcelángyártás főbb műveleteivel 
ismerkedhetünk meg, és sok minden más mellett itt található a Zsolnay Mauzóleum is. 

 Hazautazás: a DRÁVA IC Pécsről indul 15:14 órakor, Bp. Kelenföldre érk. 17:59-re, a Keleti 
pu-ra 18:14-re (4605.-Ft, ebből hely és gyors pótjegy 655.- Ft, melynek megváltása mindenkinek 
kötelező. Előzetes egyeztetés alapján a résztvevőknek meg lehet venni a jegyeket oda-vissza, hogy 
a csoport együtt utazhasson.)  

 Az étkezést részben magunkkal hozott, ill. ott vásárolt anyagból oldjuk meg, a vacsorát 
pedig a városban található gyorsétkezdékben, éttermekben – ki-ki igényei szerint. 

 A szállástulajdonossal történt megbeszélés szerint a kb. 11 órai megérkezésünkkor már 
elfoglalhatjuk a szobáinkat, így csak a főpályaudvartól a szálláshelyig kell csomagjainkat 
magunkkal vinni, miként majd hazautazásunkkor is. A megteendő táv 1,8 km. 

Túraszervező: Csirmaz Márta  
🙥 🙤 🙥 

 
MÁJUS 12. VASÁRNAP __________________ 13. UNOKATÚRA ____________________ PILIS 
Útvonal: Pomáz –Kőhegy – Szentendre Kocsigyár (Templom utcai megálló) (Megj.: ha a Kéki-
bánya buszmegállóban szállunk buszra, akkor nem kell 2 km-t megtenni lakott területen – a Szerk.) 
Táv: 10,3 km / Szint: 312m föl, 290m lefelé / Időtartam: 4-5 óra / Úti ktg.: 3x250=750.-Ft  
A túra rövid ismertetése: A Szentendre és Pomáz közigazgatási területének éppen a határán fekvő 
Kőhegy a Visegrádi-hegység délkeleti „végvárának” is tekinthető. Az említett települések felől közelítve 
látványos andezit sziklaalakzatok hívják fel magukra figyelmünket. A hegy lapos fennsíkján található a 
Czibulka Jánosról elnevezett Kő-hegyi menedékház, ahol Dr. Horváth Géza 15 évvel ezelőtt járt, s 
amikor még a szélvészgyors Maja asszony vezette azt. A meredek emelkedő megtétele után itt meg-
pihenhetünk, és egy kis játékos kvízt szervezünk a résztvevők számára. 
Találkozó helye és ideje: a HÉV Batthyány téri végállomásán a pénztárak előtt Pomázig váltott 
menetjeggyel 9:05 órakor, illetve a Székesfehérvárról érkezőkkel a szerelvény hátulról számított 
3. kocsijában 
Indulás: 9:18 órakor a Szentendrére közlekedő HÉV-vel Pomázig. 
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A Székesfehérvárról utazóknak a 7:48-kor induló és Budapest Déli-pu.-ra 8.48-ra érkező vonattal 
javasolt utazni, majd tovább metróval két megálló a Batthyány tér. Várható visszaérkezés Székes-
fehérvárra 18 óra körül. 
Visszautazás: a túratáv teljesítésétől függően érhetjük el a 14:45, 15:45-kor a Kéki-bánya, vagy 
a 14:51, 16:51-kor a Templom utcai (Kocsigyár) megállóba érkező 870-es autóbuszt. 
Túravezető: Horváth Emese – KÖNNYŰ TÚRA  
 
MÁJUS 19. VASÁRNAP ________________________________________________ MÁTRA  
Útvonal: Kékestető – Sasbérc – Disznó-kő – Markazi-kapu – Fiú-Marhád – Ilona-völgyi 
vízesés – Ilona-völgy – Sándor-rét – Parádfürdő 
Táv: 12 km / Szint: 290 m föl, 530 m lefelé / Időtartam: 6 óra / Úti ktg: 4385.- Ft (ebből pótdíj 
150+175=325.-Ft) 
Találkozó helye és ideje: Bp. Stadionok busz pu. pénztárainál 7:50-kor Gyöngyösig meg-
váltott jeggyel 
Indulás: busz indul Gyöngyösre 8:15 órakor, érkezik 9:25 órakor; átszállás, busz tovább indul 
Kékestetőre 9:45-kor, érk. 10:35-kor 
Visszautazás: Parádfürdőről közvetlen buszjárat indul Bp. Stadionok busz pu.-ra 17:17-kor, 
érkezik 19:25-kor (oda és vissza irányban is a Budapest-Gyöngyös közötti távra, teljes áron, számlára 
történő menetjegyvásárlás esetén pénzvisszatérítés, pótdíj váltása mindenkinek kötelező) 
Túravezető: Dr. Berczik Ábel – ÁTLAGOS NEHÉZSÉGŰ TÚRA 
 
MÁJUS 26. VASÁRNAP ___________________________________________________VÉRTES 
Útvonal:  Csákberény – Kopasz-hegy – Alsó-cservágás – Aranyhegyi-szőlők – Csókakői vár (a vár 
megtekintése) – Buhin-völgy – Felső-cservágás – Gémförtés-völgy – Csákberény 
Táv: 15,8 km/Szint: 593m föl, 592m lefelé/Időtartam: 7,5 óra/Úti ktg.: 2x1490=2980.-Ft oda- vissza 
Találkozó helye és ideje: akik a Népligeti busz pu.-ról indulnak 7:20-kor, – Csákberényig 
megváltott menetjeggyel – akik a Sasadi úti megállóból, 7:40-kor találkoznak, és a buszon vehetik 
meg a menetjegyet.   
Indulás: 7:35-kor busz indul Mór felé; a túravezető a Sasadi úti megállóban csatlakozik a 
csoporthoz, innen a busz tovább indul 7:51-kor; Csákberénybe érkezik: 9:03 órakor 
Visszautazás: Csákberényből busz indul 16:49-kor, Bp. Népliget busz pu.-ra érk. 18:17-kor 
Túravezető:  Berczik Márton, aki kér minden túratagot, hogy május 24. péntek déli 12 óráig 
jelezze részvételi szándékát e-mailben vagy a  06 20 981 1138 telefonszámon  
ÁTLAGOS NEHÉZSÉGŰ TÚRA 

       🌲 🌸 🌷  🌳 
JÚNIUS 2. VASÁRNAP_______________________________________ VISEGRÁDI HEGYSÉG 
Útvonal: Leányfaluból a P jelzésen a Vöröskői, volt felszabadulási emlékműhöz, S és S+ jelzésen Tahi 
Táv: 9,6 km / Szint: 530 m föl, 530 m lefelé / Időtartam: 5 óra / Úti ktg.: oda-vissza 1065.-Ft 
Találkozó helye és ideje: Bp. Újpest Városkapu busz-pu. pénztárainál 8:10 órakor Leány-
faluig megváltott menetjeggyel 
Indulás: busz indul 8:35 órakor, Leányfalu Pócsmegyeri révállomás megállóhelyre érk. 9:23-kor 
Visszautazás: Tahiból busz indul 15:45-kor, Bp. Újpest Városkapuhoz érk. 16:40-kor. 
Túravezető: Csirmaz Márta – ÁTLAGOS NEHÉZSÉGŰ TÚRA 
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JÚNIUS 9. PÜNKÖSD-VASÁRNAP _______________________________________ BÖRZSÖNY 
Útvonal: Nagybörzsöny – Kisirtáspuszta – Nagyirtáspuszta – Nagy-gyertyános – Juhász-rét – 
Nagy-Koppány – Koppány-nyereg – Sákaba-tető – Veréb-hegy – Bagoly-hegy – Letkés  
Táv: 16 km / Szint: 525 m föl, 615 m lefelé / Időtartam: 6,5 óra / Úti ktg: oda-vissza 3375.-Ft  
Találkozó helye és ideje: Bp. Nyugati pu. pénztárainál 6:45 órakor Szobig megváltott jeggyel 
Indulás: zónázó vonat indul Szobra 7:07 órakor, Szobra érkezik 8:05-kor, busz indul Nagy-
börzsönybe 8:15-kor, érk. 8:45-kor;  
Visszautazás: Letkésről busz indul 15:25 órakor, Szobra érk. 15:40-kor; vonat indul Budapestre 
15:55 órakor, Bp. Nyugati pu.-ra érkezik 16:54-kor  
Túravezető: Krositsné Tóth Klára – ÁTLAGOS NÉZSÉGŰ TÚRA 
 
JÚNIUS 23. VASÁRNAP ___________________________________________ UPPONYI HG. 
Útvonal: Dédestapolcsány – Lázbérci víztározó – Uppony – Upponyi-hegység – Eszkálatető 
– Háromkőbérc – DAMASA-SZAKADÉK – Kurittyán - Bánhorváti 
Táv: 18,7 km / Szint: 672m föl, 706m lefelé / max. meredekség: 33° / Időtartam: 8 óra, a 
túra megtételéhez elégséges átlagsebesség 2,3 km/h 
Úti ktg: 7270.- Ft (teljes árú menetjegy számlára történő vásárlása esetén pénzvisszatérítés) 
Találkozó helye és ideje: Bp. Stadionok busz pu. pénztárainál 6 órakor Dédestapolcsányig 
megváltott menetjeggyel 
Indulás: busz indul Jósvafő felé 6:15-kor, Dédestapolcsány Italbolt megállóba érk.9:13-kor 
Visszautazás: Bánhorvátiból busz indul 17:29-kor, Vadna községbe érk. 17:38-kor; busz tovább-
indul 18:20 órakor (42 perc múlva), Ózdra érk. 19:05-kor; busz továbbindul 19:05-kor, (a busz-
vezetőt meg kell kérni, szóljon Ózdra, hogy várjanak be a budapesti járattal minket) 
Bp. Stadionok busz pu.-ra érk. 21:50 órakor – (a fővárosból induló és oda érkező buszjáratra gyors 
pótjegyet váltani kötelező: 265+235=500.-Ft) 
Túravezető: Csirmaz Márta – KIFEJEZETTEN NEHÉZ TÚRA  
 
JÚLIUS 7. VASÁRNAP __________________________________________________MÁTRA 
Útvonal: Kékestető – Sas-kő – Disznókő – Mraznica-tető – Hármashatár – Határ-hegy – 
Cserepes-nyereg – Selyem-tisztás – Oroszlán-vár – Domoszlói-kapu – Závoz-völgy – Domoszló  
Táv: 17,3 km / Szint: 350 m föl, 1173 m lefelé, de elosztva a teljes távon / Időtartam: 9 óra / Úti 
ktg: 3960.- Ft (a Bp.-Gyöngyös közti távon gyorsjárati pótjegyet váltani kötelező – 150.-Ft) (a 
buszjegyek teljes áron, számlára történő vásárlása esetén pénzvisszatérítés) 
Találkozó helye és ideje: Stadionok busz pu. pénztárainál 6 órakor Gyöngyösig megváltott jeggyel 
Indulás: busz indul Gyöngyösre 6:15 órakor, érk. 7:25-kor; busz indul Gyöngyösről 8:05-kor, 
Kékestetőre érkezik 8:55-kor 
Visszautazás: Domoszlóról busz indul 18:05 órakor, Gyöngyösre érk. 18:35-kor; busz tovább-
indul 18:45-kor, Bp. Stadion busz pu.-ra érk. 19:55 órakor 
Túravezető: Csirmaz Márta – ÁTLAGOS NEHÉZSÉGŰ TÚRA  

JÚLIUS 21. VASÁRNAP __________________________________________ÉSZAKI BAKONY 
Útvonal: Vinye – Hódos-ér mente – Likas-kő – Pápalátó-kő – Fenyőfői ősfenyves – az 
„Iszonyatos fenyő” megtekintése – Hálóvető-árok – Hárskúti-árok – Kopasz-hegy – Porva-
Csesznek v.á. 
Táv: 20,5 km / Szint: 545 m föl, 475 m lefelé / Időtartam: 8,5 óra / Úti ktg: 3005+3635=6640.-Ft 
Találkozó helye és ideje: Bp. Kelenföld pu. pénztárainál 6:25 órakor Vinyéig megváltott jeggyel 
Indulás: gyorsvonat indul Szombathely felé 6:37 órakor; átszállás Veszprémben: érk. 7:56-
kor, személyvonat indul Győr felé 8:13-kor, Vinyére érk. 9:08-kor 
Visszautazás: személyvonat indul Győrbe 17:46 órakor, érk. 19:06-kor; továbbutazás IKVA 
IC-vel, indul 19:21-kor, Bp. Kelenföldre érk. 20:32-kor (megj. odafelé a gyorsvonatra Vesz-
prémig pótjegy váltása kötelező, visszafelé az intercityre pót- és helyjegy váltása kötelező; a 
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túravezető előzetes jelentkezést kér, hogy az együtt utazás érdekében a túra résztvevőinek meg-
vegye a vonatjegyeket; teljes árú menetjegy vásárlása esetén pénzvisszatérítés)  
Túravezető: Csirmaz Márta –ÁTLAGOS NEHÉZSÉGŰ TÚRA  
 
AUGUSZTUS 4. VASÁRNAP _________________________________________ ESZTERGOM 
Útvonal: Esztergom – Bazilika – Arany-hegy – Hármas-szikla – Vaskapu turistaház – Fári-kút – 
Búbánat-völgy – mesterséges tavak – Búbánat-völgy buszmegálló 
Táv: 12 km / Szint: 400m fölfelé, 400m lefelé / Időtartam: 7 óra / Útiköltség: 2420.- Ft 
Találkozó helye és ideje: VOLÁN Bp. Újpest Városkapu busz pu. pénztárainál 7:15 órakor, 
Esztergom végállomásig előreváltott jeggyel 
Indulás ideje: autóbusz indul 7:35 órakor, érk. 9:35-kor 
Visszautazás: Esztergom-Búbánat-völgye megállóból busz indul 16:56-kor, Bp.re érk. 18:40 
Túravezető: Csirmaz Márta – ÁTLAGOS NEHÉZSÉGŰ TÚRA  
 

AUGUSZTUS 11. VASÁRNAP _________________________________________ BÖRZSÖNY 
Útvonal: Királyrét – Sutaberki nyiladék – Kálmán-kaszáló – Égés-bérc – Hangyás-hegy – Szabó 
Kövek – Csóványos – Korona-kő – Háromhárs – Fultán-kereszt – Sajkúti-bérc – Cseresznyés-völgy 
– Királyrét  
Táv: 17 km / Szint: 765m föl, 770m lefelé / Időtartam: 7 óra / Úti ktg.: 2x 930+900=2560.-Ft 
(vonatjegy oda-vissza + kisvasút nygd. menettérti jegy) 
Találkozó helye és ideje: Bp. Nyugati pu. pénztárcsarnokában 7:45-kor Kismarosig megváltott 
jegyekkel 
Indulás: zónázó vonat indul Szob felé 8:07 órakor, Kismarosra ér 8:43-kor; Királyréti kisvasúttal 
tovább: ind. 9 órakor, Királyrétre érk. 9:30-kor 
Visszautazás: Királyrétről a 16:38-kor induló kisvasúttal utazunk vissza Kismarosra, érk. 17:08kor; 
átszállás: zónázó vonat ind. Kismarosról 17:16/18:16-kor, érk. Bp. Nyugati pu-ra 17:54/18:54-kor  
Túravezető: Csirmaz Márta – AZ ÁTLAGOSNÁL NEHEZEBB TÚRA (a nagy szintkülönbség miatt)  
 

AUGUSZTUS 25. VASÁRNAP __________________________________________SÁG-HEGY 
A Balaton-felvidék külső, magányos tanúhegye, a Ság a Dunántúlon több millió évvel ezelőtt működött 
tűzhányók egyike, melynek igen értékes és jó minőségű bazaltkövét fél évszázadon át bányászták, s a 
Monarchia idején Bécs utcáit is az abból készített kockakövekből burkolták. A bányaművelést a ’70-es 
évek elején hagyták abba, addigra a hegy felét elhordták, csúnyán megcsonkították. 1975-ben ter-
mészetvédelmi területté nyilvánították, aminek hatására a természet megkezdte a terület visszahódí-
tását: a lecsonkolt hegyoldalakat benőtte a növényzet, visszaköltöztek a madarak, amelyek a szüntelen 
bányazaj miatt még a környékről is elmenekültek. Mára jól kiépített, magyarázó- és ismertető-táblákkal 
ellátott tanösvények, valamint egy interaktív kiállítást bemutató múzeum fogadja az odalátogatókat. 
Kivételes túránk célja ezúttal nem távolságok megtétele, csupán ennek a páratlanul érdekes 
természetvédelmi helyszínnek a bejárása, ahol a bányászat során legyalult hegy belseje, maga a 
magmakamra is feltárul előttünk. A park 10 órától 18 óráig tart nyitva, a felnőtt belépőjegy ára 700, a 
kedvezményes – nyugdíjas és diák – 500.- Ft.  
A találkozó helye és ideje: Bp. Déli pu. pénztárcsarnokában 6:10 órakor Celldömölkig előre 
megváltott menetjeggyel. 
Indulás: a 6. vágányról induló szombathelyi gyorsvonattal 6:30-kor közvetlenül Celldömölkre, 
érk. 9:13 órakor; továbbutazás Celldömölkről helyi járattal. A busz indul 9:20-kor, a Ság-hegyi 
fordulóhoz érk. 9:34-kor.  (Megj.: a sárgával kiemelt két időpont az igen rövid átszállási időt jelzi.) 
Visszautazás: Celldömölkről a Ság-hegy-forduló megállóból 15:39-kor induló helyi buszjárattal 
megyünk a város vasútállomására, érk.: 16:03-kor. A Szombathelyről érkező gyorsvonattal 
utazunk közvetlenül Budapestre, vonat indul 16:43-kor, érkezik 19:21-kor. 
Útiköltség: oda- és visszafelé: 2x3705=7410.- Ft (alapdíj 3410 + gyors pótdíj 295) (teljes árú menet-
jegy számlára történő vásárlása esetén pénzvisszatérítés) 
Túraszervező: Csirmaz Márta – KÖNNYŰ TÚRA  
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SZEPTEMBER 1. VASÁRNAP _________________________________ ISZKASZENTGYÖRGY 
A 14. unoka- és Horváth Géza emléktúra keretében megtekintjük Székesfehérvár belvárosát, majd az 
iszkaszentgyörgyi Amádé-Bajzáth-Pappenheim-kastélyt és annak környékét: a Kastélybirtok-tanös-
vényt, és olyan látványosságokat, mint a Kőasztal, a Piramita-kilátó és a Piramis. A barokk kastélyban tíz 
szalont rendeztek be korhűen, a 19. századból származó, eredeti bútorokkal és berendezési tárgyakkal, s 
mint ilyen, a kastély egyedülálló hazánkban. Mindegyik szalon egy-egy művészeti stílusirányzatot kép-
visel, mint a biedermeier, rokokó, empire. A kastély nem részesül állami támogatásban, így azt a 
látogatók belépőjegyének árából tartják fenn, ami ebből következően nem kevés összeg: 3000.-Ft (csak 
a földszinti rész 1000, az emeleti rész 2000). A túravezető ezért kér egy előzetes jelentkezést azoktól, akik 
szeretnék megnézni a kastélyt, a jelentkezési határidő május 31. A túrával kapcsolatos további 
részletekről május 25-e körül egy körlevélben adunk tájékoztatást. A kastély megtekintése egy-másfél 
órát vesz igénybe. A kastélyparkban a tanösvényen megteendő táv: kb. 4 km, a kastélyon kívüli túra távja 
kb. 6 km lesz, szintkülönbség kb. 250 m. 
Találkozó helye és ideje: a Volán Bp. Népligeti busz-pu. pénztárainál 8 órakor, Székesfehérvárig 
megváltott menetjeggyel (1300.-Ft, + 150 gyorsjárati pótjegy, amelyet kötelező megvenni.) A busz 
indul 8:15 órakor, érkezik 9:30-kor, a túravezető a buszállomáson várja a csoportot. A székes-
fehérvári városnézést követően a 10:40-kor induló busszal indulunk Iszkaszentgyörgyre, érkezés 
11:02-kor.  
Visszautazás: Iszkaszentgyörgy Kastély megállóból busz indul 14:48 órakor, Székesfehérvárra 
érkezik 15:10 órakor. Busz tovább indul 15:15 órakor, Bp. Népliget busz pu.-ra érk. 16:30-kor 
(buszjegy ára: 1300+150=1450.-Ft) 
Túravezető: Horváth Emese – KÖNNYŰ TÚRA  

***** 
SZEPTEMBER 5-6-7. CSÜTÖRTÖK-PÉNTEK-SZOMBAT _______________ KARANCS-MEDVES 
Találkozó helye és ideje: Bp. Keleti pu. vágánycsarnokában az indulási tábláknál 5:45 órakor 
Somoskőújfaluig megváltott menetjeggyel.  
Indulás: sebesvonat indul 6 órakor, Hatvanba érk. 6:51-kor; Hatvanig a sebesvonatra gyors-
pótjegy váltása kötelező. Továbbutazás Hatvanból személyvonattal, indul: 7:10-kor, érk. 
8:51-kor; Úti ktg.: oda és vissza 2x2670=5340.-Ft (ebből gyors pótjegy 2x150.-) (teljes árú menet-
jegy számlára történő vásárlása esetén pénzvisszatérítés), a helyi közlekedés: (amennyiben előre 
megvesszük a buszjegyeket) cca. 1050.-Ft, a környéki vonat- és busz-közlekedés pedig 1180.-Ft.  
Szállás: Somoskőújfalu, Vargánya vendégház, Vörösmarty u. 39.  
Program:  
1.nap, szept. 5. csütörtök: A vasútállomásról gyalogosan megyünk a szálláshelyre. Lepakolunk és 
egy gyors felfrissülés után indulunk az első túrára egy napra való túlélő készlettel hátizsák-
jainkban. Figyelembe véve, hogy 9 óra tájt érkezünk meg, másfél óránk van arra, hogy szállás-
helyünkről visszaérjünk a Somosi úti buszmegállóba, és az oda 10:40-re érkező 11B helyi busz-
járatot elérjük, amivel a Fő térre utazunk. Ott átszállunk a Zagyvaróna felé menő 14-es buszjárat-
ra, indul 11:05-kor, érk. Pintér-telep megállóba 11:14-kor. Innen déli irányba indulva felkeressük 
a két Pécskő-csúcsot, majd tovább menve a Kis- és a Nagy-Somlyó csúcsot. A körtúra – mely egy 
szakaszon ismétlődik – megtétele után a Szojka Ferenc Stadion-nál érjük el a megyeszékhelyet, 
besétálunk a belvárosba, majd a Fő tér közeléből induló lépcsőkön felmászunk a különleges 
kialakítású Trianoni emlékműhöz, és vissza le, végül vonattal utazunk szálláshelyünkre. 
Személyvonat indul 17:40/19:40 órakor, a menetidő 11 perc, 250.- Ft. (a Nap nyugszik 19:13-kor).   
Táv: 13 km / Szint: 575 m föl, 534 m lefelé / max. meredekség: 28° 
 ÁTLAGOS NEHÉZSÉGŰ TÚRA 
2.nap, szept. 6. péntek: a szálláshelyről kigyalogolunk a vonatállomásra, ahol felszállunk a 6:17-
kor induló személyvonatra, Salgótarjánba érk. 6:28-kor; jegyár 250.-Ft. (a kedvezőtlen közlekedési 
viszonyok miatt 1 órát várakoznunk kell.) A Volán busz pu.-ról Bárnába induló busszal 7:25-kor 
utazunk tovább, jegyár: 370.-Ft.  A korai indulást az előttünk álló hosszú túra indokolja, melynek 
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keretében a Medves jelentős csúcsait keressük fel több kitérővel. Először a Bárnától dél-keleti 
irányban fekvő Nagy-kő és Kis-Kő, valamint a Szér-kő csúcsokat másszuk meg, majd visszatérünk 
Bárnába. Innen az észak-nyugati irányban lévő Szilváskőre megyünk, ahol egy tanösvényt be-
járva megtekintjük a különleges bazalt-ömléseket és egyéb vulkáni formációkat. Tovább halad-
va észak felé, Róna-faluban felkeressük a Mogyorósi-kilátót, majd busszal szálláshelyünkre 
utazunk. Zagyvarónától vagy Volánbusszal, vagy a 14-es helyi járattal tudunk utazni, előbbi 
17:42-kor indul, Salgótarjánba ér 18-kor (310.-Ft).  Táv: 21 km / Szint: 969 m föl, 740 m lefelé / 
max. meredekség: 29° 
 AZ ÁTLAGOSNÁL NEHEZEBB TÚRA 
3.nap, szept. 7. szombat: A szálláshelyen egy helyre összetéve hagyjuk csomagjainkat, kigyalo-
golunk  a Somosi úti megállóba, s az oda 7:13 órakor érkező 11B busszal a Főtérig utazunk (érk. 
7:33-kor). Onnan átmegyünk a Volán busz pu.-ra, ahol a 9 órakor induló buszra szállunk, amivel 
Karancslapujtőre utazunk (érk. 9:17-kor – 250.-Ft). A túrát szálláshelyünk irányába tesszük meg a 
Karancs-Medves Tájvédelmi körzet területén érintve a fokozottan védett Kercseg-lapost. A túra 
időtartama 5 óra. Táv: 13 km / Szint: 300 föl, 440 lefelé / max. meredekség: 23° 
 ÁTLAGOS NEHÉZSÉGŰ TÚRA 
Hazautazás: legkésőbb 15 órára vissza kell érnünk szálláshelyünkre, hogy magunkhoz vegyük cso-
magjainkat és visszaérjünk a vasútállomásra. 15:50-kor indulunk a vasútállomásra, személyvonat 
indul Hatvanba 16:17-kor, érk. 17:50-kor; gyorsvonat tovább indul 18:06 órakor, Bp. Keleti pu.-ra 
érk. 19 órakor  
Túraszervező: Csirmaz Márta 

***** 

SZEPTEMBER 15. VASÁRNAP _________________________________________BÖRZSÖNY 
Útvonal: Vácról kisvasúttal Schäffer-kút (Drégely v.mh. előtti megálló) – Drégely vára – Kővágó-
hegy – Pénzásás – Csánki-kert – Orosz-závoz – Kámor – Kámor-nyereg – Kun-rét – Jenői-závoz - 
Diósjenő  
Táv: 16,5 km / Szint: 700 m föl, 710 m lefelé / Időtartam: 7,5 óra / Úti ktg: 2790.-Ft 
Találkozó helye és ideje: Bp. Nyugati pu. pénztárainál 6:45-kor, Drégelyvár mh.-ig váltott jeggyel 
Indulás: zónázó vonat indul Vácra 7:07-kor, Vácra érk. 7:32-kor, személyvonat továbbindul 7:39-
kor, Drégelyvárra érk. 8:42 órakor 
Visszautazás: Diósjenőről vonat indul 16:36/17:36, Vácra érk. 17:21/18:21, vonat indul Vácról 
17:28/18:28-kor, Bp. Nyugati pu.-ra érk. 17:54/18:54 órakor 
Túravezető: Krositsné Tóth Klára – AZ ÁTLAGOSNÁL NEHEZEBB TÚRA  
 
SZEPTEMBER 29. VASÁRNAP ____________________________________ PILIS-BUDAI HG. 
Útvonal: Piliscsaba v.m. – Kálvária – Csabai gomba-szikla – Bükkös-kúti-árok – Nagy Szénás 
– Nagykovácsi – Nagy-Kopasz – Erzsébet erdész(lak – Hosszú hajtás – Budakeszi 
Táv: 28,8 km (megszakítható Nagykovácsin vagy az Erzsébet-erdészlaknál) / Szint: 772m föl, 
777m lefelé /max meredekség: 19° / Időtartam: 9 óra / Úti ktg: 960.- Ft oda-vissza 
Találkozó helye és ideje: Bp. Nyugati pu. 8 órakor Piliscsabáig megváltott jeggyel 
Indulás: személyvonat indul Esztergom felé 8:21 órakor, Piliscsabára ér 8:59-kor 
Visszautazás: helyközi busz indul Budakeszi Erdő u. megállóból 18:05-kor, Bp. Széna tér 
buszállomásra érk. 18:31-kor (a Nap nyugszik 18:30) 
Túravezető: Berczik Márton, aki kér minden túratagot, hogy részvételi szándékát 
szept.27. péntek déli 12 óráig e-mailben vagy a 06 20 981 1138 telefonszámon  
AZ ÁTLAGOSNÁL NEHEZEBB TÚRA  
 
OKTÓBER 6. VASÁRNAP_____________________________________________ BÖRZSÖNY 
Útvonal: Nógrád – a Nógrádi vár meglátogatása - régi zsidótemető – Kálvária – Szőlős-mező 
– Béla-rét – Fatornyos fogadó – Királyrét – Hegypó-árok – Magyar-rét – Szokolya v.á. vagy 
Verőce v.á. (ez utóbbi cél esetén a túra távja hosszabbodik 6 km-rel, ha van rá igény) 
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Táv: 13,7 km – Szokolyáig / Szint: 290 m föl, 340 m lefelé / Időtartam: 5 v. 7 óra / Úti ktg: oda 
1120, vissza 930.-Ft 
Találkozó helye és ideje: Bp. Nyugati-pu. pénztárainál 8:45 órakor Nógrádig megváltott menet-
jeggyel; Indulás: zónázó vonat indul Vácra 9:07-kor, érk. 9:32-kor; továbbutazás 9:39-kor, érk. 
Nógrádra 10:14 órakor 
Visszautazás: Szokolyáról kisvonat indul 16 órakor, Vácra érk. 16:21-kor, átszállás: vonat 
indul Budapestre 16:28-kor, érkezik: 16:54-kor  
Túravezető: Krositsné Tóth Klára – KÖNNYŰ TÚRA  
 
OKTÓBER 13. VASÁRNAP ___________________________________________ BÖRZSÖNY 
Útvonal: Kóspallag – Sűrűség – Békás-rét – Törökmezői th. – Szent-Gál-föld – Gál-hegy – 
Nagy Kőszikla – Nagy-Morgó – Kismaros 
Táv: 15,6 km / Szint: 382 m föl, 536 m lefelé / Időtartam: 5-6 óra / Úti ktg: 2170.- Ft teljes 
áron / max meredekség lefelé: 35,5° 
Találkozó helye és ideje: Bp. Nyugati pu. pénztárainál 7:45-kor Kismarosig oda-vissza meg-
váltott jeggyel 
Indulás: 8:07-kor zónázó vonat indul Szob felé, Kismarosra érk. 8:43-kor; átszállás buszra, 
indul 8:55-kor, Kóspallagra érk. 9:11-kor; a vonatjegyet oda-vissza meg lehet venni 
Visszautazás: Kismarosról zónázó vonat indul minden óra 16 perckor, menetideje 38 perc, 
személyvonat indul minden óra 51-kor, menetideje 53 perc, a táv teljesítésétől függően a 
délutáni órákban jövünk Budapestre 
Túravezető: Dr. Berczik Ábel – ÁTLAGOS NEHÉZSÉGŰ TÚRA  
 
OKTÓBER 20. VASÁRNAP _________________________________________________PILIS 
Útvonal: Pomáz – Kő-hegy – Petőfi-pihenő – Czibulka János menedékház – Vasas-szakadék – 
Kőhegy-tanösvény – Kis-Kő-hegy – Dobos-hegy – a Szentendrére vezető országúton Kéki-bánya 
buszmegálló 
Táv: 12,6 km/Szint: 470 m föl, 440 lefelé / Időtartam: 6 óra / Úti ktg. 870.- Ft 
Találkozó helye és ideje: H5-ös HÉV Batthyány téri végállomásán 8:40-kor 
Indulás: HÉV indul 8:58 órakor Szentendre felé, érk. Pomázra 9:30-kor 
Visszautazás: Kéki-bánya buszmegállóból a 15:45-kor induló 870-es autóbusszal Szentendre HÉV 
állomásig, érk. 16 órakor, tovább Bp.-re HÉV-vel 
Túravezető: Csirmaz Márta – ÁTLAGOS NEHÉZSÉGŰ TÚRA  

 
OKTÓBER 27. A TÉLI IDŐSZÁMÍTÁS KEZDETE 

 
 
NOVEMBER 3. VASÁRNAP _______________KAMILLA-TÚRA ___________________ PILIS 
Útvonal: Kakas-hegyi eh. – Kamilla-forrás – Zsivány-sziklák – Dobogókő hegytető - Pilisszentkereszt 
Táv: 7,2 km / Szint: 300 m föl, 350 m lefelé / Időtartam: 4 óra / Úti ktg. 1180.- Ft 
Találkozó helye és ideje: H5-ös HÉV Batthyány téri végállomásán 8:45-kor 
Indulás: HÉV indul Szentendre felé 8:58-kor, Pomázra érk. 9:30-kor, autóbusz indul Dobogókőre 
9:55-kor, Kakas-hegyi erdészház megállóba érk. 10:21-kor 
Visszautazás: Pilisszentkeresztről busz indul 15:12/16:12 órakor, érkezés Szentendrére 
15:50/16:50 órakor, onnan HÉV-vel Bp-re  
Túravezető: Csirmaz Márta – KÖNNYŰ TÚRA (aki tud, hozzon lapátot, gereblyét) 
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NOVEMBER 17. VASÁRNAP _____________________________________ BUDAI-HEGYSÉG 
Útvonal: Nagykovácsi – Fehér út – Széna-hegy – Kutya-hegy - Nagykovácsi 
Táv: 12 km / Szint: 300 m föl, 300 m lefelé Időtartam: 6-7 óra / Úti ktg. 500.-Ft 2 db környéki 
jegy a BKV bérlethez 
Találkozó helye és ideje: Széll Kálmán tér 61-es villamos megállójában ¾ 9-kor 
Indulás: a villamos menetrendje szerint 9 óra körül Hűvösvölgybe, tovább a 63-as busszal 
Visszautazás: Nagykovácsiból a 63-as busszal Hűvösvölgybe 
Túravezető: Csirmaz Márta – KÖNNYŰ TÚRA  

 🎄 🍬  🎉  🍸  🐷 ☃

DECEMBER 1. VASÁRNAP __________________________________ GÖDÖLLŐI DOMBSÁG 
Útvonal: Erdőkertes v.m. – Bódis-hegy – Margita-hegy – Babat-puszta – Máriabesnyő v.m.  
Táv: 14,4 km / Szint: 300m föl, 300m lefelé / Időtartam: 4-5 óra / Úti ktg: 1305.- Ft 
Találkozó helye és ideje: Bp. Nyugati pu. pénztárcsarnokában 8:40-kor Erdőkertesig váltott 
menetjeggyel  
Indulás: személyvonat indul Vác felé 9 órakor, Erdőkertes megállóhelyre érk. 9:51-kor 
Visszautazás: Gödöllő-Máriabesnyő megállóhelyből személyvonat indul minden óra 37 perc-
kor, Bp. Keleti pu.-ra érk. minden óra 25-kor, a táv teljesítésétől függ, melyik vonattal jövünk 
vissza; a menetjegyet oda-vissza meg lehet venni 
Túravezető: Berczik Márton, aki kér minden túratagot, hogy nov. 29. péntek déli 12 óráig 
jelezze részvételi szándékát e-mailben, vagy a 06 20 981 1138 telefonszámon – KÖNNYŰ TÚRA 
 
DECEMBER 8. VASÁRNAP __________ MIKULÁS ______ 🎅 ______ TÚRA ___________ PILIS 
Útvonal: Dobogókő hegytető – központi kilátó – Matyi-büfé – Pilisszentkereszt – Dera-patak 
szurdoka lent és fent – Pilisszentkereszt (amennyiben a terepviszonyok arra alkalmasak) 
Táv: 7,7 km / Szint: 110 m föl, 460 m lefelé / Időtartam: 3 v. 4 óra/ Úti ktg: 1275.- Ft 
Találkozó helye és ideje: a H5-ös HÉV Batthyány téri végállomásán 8:45-kor Pomázig és 
vissza megváltott jeggyel  
Indulás: HÉV indul 8:58-kor, Pomázra érkezik 9:30-kor; busz indul Dobogókőre 9:55-kor, érk. 
10:30-kor  
Visszautazás: Pilisszentkeresztről busz indul (ha nem járjuk be oda-vissza a Dera-patak szur-
dokát) 14:12-kor; illetve (ha a túra teljes útvonalát végig járjuk), 16:12-kor, Pomázról HÉV-vel 
Túravezető: Csirmaz Márta – KÖNNYŰ TÚRA 
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DECEMBER 15. VASÁRNAP ______________ ÉVZÁRÓ TÚRA ________________ BUDAI-HG 
Az év utolsó túrája meglepetés lesz, melynek útvonalát az induláskor ismerteti a  
túravezető: Csirmaz Márta 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Minden kedves túratársunknak 

boldog karácsonyt és boldog, 

sikerekben gazdag újévet kívánunk. 


