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Benedek Katalin                         gyal.                                                                                                   06 20 340 2941
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Faragó Panni                             m. hegy                                                                                                 06 30 853 3901

*u911flora@t‐online.hu

Kalinovits Flóra                        gyal.                                                                                         06 30 354 6361

keflora51@gmail.com

Kalinovits Bence                         gyal.                                                                                                    06 30 402 5766

mastrius@gmail.com

Korompai Ákos                        gyal.                                                                                                    06 70 453 8075

koromab@dunaweb.hu

Kurinszki József                    kerékpár

kurinszkij@gmail.com

Láng Gyöngyi                            gyal.

felfele@gmail.com 

Mátéka László                           m.hegy                                                                  706 ‐ 7676           06 20 376 3946

mateka@digikabel.hu

Tömpe Lászlóné (Éva)      gyal. kerékpár                                                             294 ‐ 6962            06 70 947 3236

tompeteva@gmail.com
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Kurinszki JózsefTömpe LászlónéBódi János Láng Gyöngyi

ZÖLDSPORT Egyesület Túravezetők

TÚRAVEZETŐK

                                                 szakág               munkahelyi tel.               lakás tel.              mobil tel.

Aranyjelvényes: 

Borsos Gábor                     gyal., kerékpár,                 474 ‐ 1707                                                      06 20 977 5611

gaborsos@zoldsport.eu         m.hegy,vízi, 

Ezüstjelvényesek:

Koszovácz Erzsébet                  gyal.                                                                                                   06 20 566 5514

koszovacz.e@freemail.hu

Szádeczky ‐ K. Tamás               gyal.                    212 ‐ 24 ‐ 01/216                  316 ‐ 5226            06 20 585 1681

szk.tama@mailbox.hu

Bronzjelvényesek:

Horváth L. János                        gyal.                485 ‐ 53 ‐ 00/44 ‐ 179              341 ‐ 2452            06 30 544 2877

horvano@gmail.com

Huri Noémi                         gyal., kerékpár                                                                                          06 20 260 0623 

huri.noemi@gmail.com

Jankus József                            m.hegy                                                                205 ‐ 72 ‐ 34         06 20 442 1182

jozsef.jan@gmail.com

Marsovszky Miklósné             gyal.                                                                                                   06 70 317 2670

emarsovszky@pr.hu

Pásztor András                           gyal.                                                                                                   06 30 960 0413

apasz@@gmail.com

Szabó Árpád                             gyal, vízi                                                                                                06 30 503 5434

arpadzsszabo@freemail.hu      kerékpár

ZÖLDSPORT Egyesület

Tisztelt Túratársak!Tisztelt Túratársak!
A program csak tervezet, a=ól eltérés lehet időpontban, költségben, a szállás
árában, helyszínében. A programokról részletes tájékoztatást küldünk e‐mail‐
ben, ill. elérhetőek lesznek a következő oldalon is:

http://www.zoldsport .eu

A túrák elő= szükséges az egyes túrákról a túravezetőknél érdeklődni!

január

január 3. (sz)    BUÉK 20 teljesítménytúra és borospince látogatás Kalinovits Bence

Útvonal:            Hűvösvölgy ‐ Hármashatár ‐ hegy ‐ Árpád kilátó ‐ Apáthy ‐ szikla ‐ Tündér ‐ hegy 

                               oldala ‐ Szépjuhászné ‐ Nagy ‐ Hárs ‐ hegy ‐ Nagy ‐ rét ‐ Hűvösvölgy

Táv / Szint:        19,5 km / 847 m Szin;dő: 6 óra

Találkozó:         reggel 8.00 ‐ kor, Hűvösvölgy, Gyermekvasút végállomás aluljárója előB.

                               Akik neveznek, csak a tényleges induláskor írassák fel indulási idejüket!

Költség:             nevezési díj: 2000 Ft

                               (Nevezni nem kötelező, de a maximális élmény érdekében ajánloB.)

                               A nem bérleBel utazók az 57 ‐ es buszra is szánjanak jegyet!

Egyéb:               a túra záró eseményeként eleget teszünk Faragó Sanyi túratársunk szíves invitálásának:

                               körülnézünk, hogy mit is tart budalige@ pincéjében! A célban megvárjuk azokat, akik esetleg 

                               leszakadtak a csapaBól (kérem, hogy ebben az esetben túra közben telefonáljanak, hogy

                               várjunk rájuk), majd onnan együB megyünk Budaligetre.

                               

                               A túra során a rendezőktől (nevezés esetén) édességet, frissítő italt, valamint egyéb élelmet 

                               (célban meleg ételt) kapunk. A túra szervezői külön kiemelték, hogy poharat mindenki hozzon 

                               magával, mert eldobható pohár nem lesz! A rajt/célnál csomagmegőrzés igénybe vehető.

                               A túra a Budapest Kupa, valamint az MVTE éremszerző mozgalom része!

Jelentkezés:          előző es@g e‐mailen, indulásig telefonon, vagy a helyszínen. Utóbbiak ‐ amennyiben elkésnek ‐ 

                               siessenek utánunk.

január 1. (cs)    Szokásos újévi délutáni séta a Lőrinci kiserdőben                                     Borsos Gábor

Útvonal:              Üllői út, 50 ‐ es vill., Iparvasút ‐ Mályinka u. ‐ GlorieB ‐ Halmy ‐ erdő ‐ 

                               Újpéteri  ‐ Alacskai u. ‐ Szent Imre kertváros ‐ KeBős Körös u. ‐ 

                               50 ‐ es villamos

Táv / Szint:         6 km / 100 m

Találkozás:         14.00 ‐ kor, az Üllői út ‐ iparvasút kereszteződésében (a Határ ú@ metrótól 

                               legalább 25 perc az 50 ‐ es villamossal, a megálló neve Dalmady Győző utca)

Költség:               BKV jegy

Jelentkezés:       személyesen a helyszínen
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január ZÖLDSPORT Egyesület
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január 10. (sz)  Kerüle; túra: Szarvas ‐ árok, Arany ‐ árok Pásztor András

Útvonal:            Petneházy ‐ rét ‐ Vöröpocsolya ‐ Szarvas ‐ árok ‐ Mamut fenyők ‐ Budakeszi

Táv / Szint:        14 km / 230 m

Találkozás:        9.00 ‐ kor, Hűvösvölgy buszvégállomás

Költség:             buszjegy Budakesziről hazafele

január 11. (v)   Gyógyító természet túra a Pilisben, végén fürdőzéssel Huri Noémi

Útvonal:              Szentendre, Pap ‐ szige@ elágazás ‐ Sztelin ‐ tanösvény ‐ Kada ‐ csúcs (288 m) ‐ 

                               Sas ‐ kövi ‐ barlang ‐ Kerek ‐ hegy (321 m) ‐ Álló ‐ rét ‐ Zerge ‐ forrás ‐ 

                               Szénégető ‐ patak ‐ Leányfalu, Termálfürdő

Táv / szint:         14 km / 300 m 

Utazás:                helyközi busszal (880 ‐ as járat Esztergom felé), busz ind: 9:15 ‐ kor (felszállás 

                               csak egyénileg előre váltoB menetjegyekkel)

Találkozás:         9.00 ‐ kor, Budapest, Újpest ‐ Városkapu autóbusz ‐ végállomás (XIII.) esztergomi járat

Költség:               helyközi buszjegy (20 km ‐ re), fürdőbelépő Leányfaluban 

Jelentkezés:       e‐mailben, telefonon január 2 ‐ ig

Egyéb:                  a túra során rövid jóga légző és szemtréning gyakorlatokat is végzünk, egészséges ételeket 

                               fogyasztunk. A túra során @los a dohányzás!

január 13. (k)   Pilisi hegyek Mátéka László

Útvonal:            Dobogókő ‐ Két ‐ bükkfa ‐ nyereg ‐ Fekete ‐ kő ‐ Pilis ‐ nyereg ‐ Pilistető ‐ 

                               Szántói ‐ nyereg ‐ Pilisszentkereszt 

Táv / szint:        22 km / 500 m

Találkozás:         7.30 ‐ kor a BaBhyány téren a HÉV végénél. 

Költség:               Kb.: 1500 Ft.

Jelentkezés:      január 11. ‐ ig telefonon, vagy e‐mailben.

január 23 ‐ 31. (p ‐ sz)    6 napos síelés Franciaországban Benedekné Bodnár  Katalin

Útvonal             Budapest ‐ Vars/Risuol ‐ Budapest

Táv / szint:         185 km sípálya (75km kék, 90 km piros, 20 km fekete), 1.650m ‐ 2.750m közöC 

                               terepen

Utazás:                busszal 

Szállás:                 4/5 fős apartman saját ellátással

Találkozás:         2015. január 23. du, érkezés február 1. a reggeli órákban

Költség:               249 € szállás és 6 napos síbérlet, 21.500 Ft buszköltség

Jelentkezés:       megtörtént 2014. októberében

Egyéb:                  aki volt már francia síterepen, az visszavágyik
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ZÖLDSPORT Egyesület Túravezetők

Faragó PanniBorsos GáborBenedek Katalin Horváth L. János

Kalinovits BenceJankus JózsefHuri Noémi Kalinovits Flóra

Marsovszky MiklósnéKoszovácz ErzsébetKorompai Ákos

Pásztor András

Mátéka László

Szabó ÁrpádPaulik A>la Szádeczky ‐ K. Tamás



január 2. (sz)    BUÉK 20 teljesítménytúra és borospince látogatás Kalinovits Bence

Útvonal:            Hűvösvölgy ‐ Hármashatár ‐ hegy ‐ Árpád kilátó ‐ Apáthy ‐ szikla ‐ Tündér ‐ hegy 

                               oldala ‐ Szépjuhászné ‐ Nagy ‐ Hárs ‐ hegy ‐ Nagy ‐ rét ‐ Hűvösvölgy

Táv:                    19,5 km Szintkülönbség: 847 m Szin;dő: 6 óra

Találkozó:         reggel 8 ‐ kor Hűvösvölgy, Gyermekvasút végállomás aluljárója előB

Költség:             Nevezési díj. A nem bérleBel utazók az 57 ‐ es buszra is szánjanak 

                               jegyet!

Jelentkezés:     telefonon, vagy e‐mail ‐ ben, legkésőbb a túrát megelőző es@g.

január 1. (p)     Szokásos újévi délutáni séta a Lőrinci kiserdőben                                     Borsos Gábor

Útvonal:              Üllői út, 50 ‐ es vill., Iparvasút ‐ Mályinka u. ‐ GlorieB ‐ Halmy ‐ erdő ‐ 

                                 Újpéteri  ‐ Alacskai u. ‐ Szent Imre kertváros ‐ KeBős Körös u. ‐ 50 ‐ es villamos

Táv:                       6 km Szintkülönbség: 100 m

Találkozás:         14 órakor az Üllői út ‐ iparvasút kereszteződésében (a Határ ú@ metrótól 

                               legalább 25 perc az 50 ‐ es villamossal, a megálló neve Dalmady Győző utca)

Költség:               BKV jegy

Jelentkezés:       személyesen a helyszínen
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2016 ‐ január ZÖLDSPORT Egyesület

Programjaink megtekinthetők a www.zoldsport.eu internetes weboldalon is! Az aktuális információk is
elolvashatók iB, valamint a nagyobb túrákról, táborokról írt beszámolók fent lesznek. Az elkészült képekből is fel‐
teszünk néhányat minden esetben!

És persze várjuk javaslataitokat, észrevételeiteket, kívánságaitokat is!

A 2015. évi tagdíjak és más befizetések is átutalhatók az
MAGNET banknál vezete= 16200151 ‐ 00126984 számú számlánkra

Tagdíjaink 2015 ‐ ben

ZÖLDSPORT + szöv. tagdíj VTSZ reg. díj Összesen

gyermek 14 évig 1000 0 1000

i)úsági 1000 300 1300

dolgozó 2500 1200 3700

nyugdíjas 1500 700 2200

2016

ZÖLDSPORT Egyesület január ‐ február
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február 10. (k)  Túra a Pilisi ‐ hegyekben Mátéka László

Útvonal:            Pilisszentkereszt ‐ Szent ‐ kút ‐ Morgó ‐ hegy ‐ Lom ‐ hegyi ‐ nyereg ‐ 

                               Sikárosi vh. ‐ Pilisszentlászló ‐ Pap ‐ rét ‐ Kis ‐ Bükk ‐ tető ‐ Vörös ‐ kő ‐ Leányfalu.

Táv / szint:        22 km / 700 m 

Utazás:               HÉV ‐ vel, busszal 

Találkozás:        7.30 ‐ kor a BaBhyány téren a HÉV végénél. 

Költség:               Kb.: 2500 Ft.

Jelentkezés:       február 8.‐ig telefonon, vagy e‐mailben.

január 31. ‐ február 1. (sz ‐ v) Vízitúra a Hévízi patakon Szabó Árpád

Útvonal:              a Hévízi tótól evezünk a meleg vizű (kb 20 fokos) Hévízi patakon Fenékpusztáig. 

                               A remélhetőleg havas táj és a gőzölgő vizű patak ‐ nyíló tündérrózsákkal ‐ 

                               különös élményt nyújtanak a bátrabb, vállalkozó kedvű evezősöknek.  Vasárnap 

                               a kehidakustányi fürdőben áztatjuk magunkat.

Táv / szint:         12 km  

Utazás:                telekocsival, busszal 

Szállás:                 apartmanházban Kehidakustányban

Találkozás:         későbbi kiírás szerint

Költség:               kenu bérle@ díj, szállítás, szállás:  kb 10 ‐ 12 ezer Ft + fürdő belépő (fakultaAv)

Jelentkezés:       e‐mailben, telefonon január 10 ‐ ig

Egyéb:                  a Hévízi patak lassú folyású, igen sekély víz, kezdők számára is kiválóan alkalmas.

január 25. (v)   Lurkó túra ‐ Szépjuhászné Pásztor András

Útvonal:            Szépjuhászné ‐ Kis ‐ Hárshegy ‐ Hűvösvölgy popsível

Program:           hó esetén csúszó alkalmatosságokon lecsúszunk Hűvösvölgybe, egyéb 

                               esetben sétálunk és közben matricát, pecsétet keresünk. Hűvösvölgyből tervek 

                               szerint Gyerekvasutazunk Széchenyi ‐ hegyre oB egy kicsit játszóterezünk, ha az 

                               idő engedi és kedvünk is van hozzá, majd  onnan Fogaskerekűvel jövünk le.

                               Az időjárás nagyban befolyásolhatja a túra lebonyolítását.

Táv/szint:          3 ‐ 4 km / 15 m

Találkozó:           9.00 ‐ kor, Széll Kálmán tér, óra alaB vagy 9.40 Szépjuhászné

Költség:             Gyermekvasút 14 év feleB 700, ‐ , 14 év alaB 350, ‐ 

február 7. (sz)  Kerüle; túra: Budakeszi, Mária ‐ szurdok (Kavics ‐ árok) Horváth L. János

Útvonal:            Budakeszi ‐ Mária ‐ szurdok ‐ Végvári szikla ‐ Makkosmária ‐ Virág ‐ vgy. ‐ 

                               Libegő  ‐ Normafa

Táv / szint:         12,5 km / 395 m

Találkozás:         9.00 ‐ kor a Széll Kálmán téren az óránál. 

Jelentkezés:       e‐mailben: horvano@gmail.com



február ZÖLDSPORT Egyesület
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február 14. (sz)  Látogatás és kóstoló a Gömbszörp ‐ birodalomban Benedekné Bodnár Katalin

Útvonal:              már régóta kutatják a gömbszörp rejtelmeit túratársaink, ezen a szombat 

                               délelőBön személyesen keressük fel a Zwack múzeumot és látogatóközpontot. 

                               Megtekinthetünk egy 20 perces filmet a Zwack család és a gyár történetéről. 

                               Végignézzük a több mint 220 éves @tkos recepten alapuló gyógynövénylikőr 

                               készítésének főbb állomásait és meg is kóstoljuk a terméket. A vezeteB láto

                               gatás végén a mintaboltban vásárlási lehetőség van.

Találkozás:         9.50 ‐ kor Budapest, IX. kerület Dandár u. 1. szám előB

Költség:               csoportos belépő és vezetés, 15 fő feleC csoportlétszám esetén 1.500 Ft/fő, ez alaC létszám 

                               esetén 1.800 Ft/fő. Nyugdíjas egyéni belépő 1.500 Ft/fő.

Jelentkezés:       e‐mailben: beboka58@gmail.com, 2015. február 5 ‐ ig

Egyéb:                  18 éves kor alaB kóstoló nélküli a vezetés, aminek díja 800 Ft/fő. Alkoholos ital kóstolása miaB 

                               az autóval való érkezés nem javasolt! A jelentkezőknek módjukban van a Holokauszt 

                               EmlékközponBal kombinált kedvezményes jegyet venniük, ami 20 fő feleB 2.200 Ft/fő.

február 27. (p) Utazás Kiállítás ‐ elsősorban túravezetőknek  Borsos Gábor

Program:          a kiállítás megtekintése, tájékozódás a 2015 ‐ ös túra helyszínekről, kapcsolat

                               felvétel.

Találkozás:        14.00 ‐ kor az Örs vezér terén, a 100 ‐ as busz végállomásánál. 

Költség:             túravezetőknek az Egyesület fize@!

február 21 ‐ 22. (sz ‐ v)   Hótalpas gyalogtúra az Alacsony ‐ Tátrában

                           Potor Szilveszter,  Szabó Árpád 

Program:             hótalpas gyaloglás az Alacsony ‐ Tátra legmagasabb csúcsaira, a Gyömbérre és

                               a Chopokra

Útvonal:              1. nap:  Certovica gk. parkoló (1238 m) ‐ Rovienki (1602 m) ‐ Maly Gápel északi 

                               oldala ‐ Stefanika turistaház (1740 m)     

Táv / szint:         6 óra/8 km/660 m

Útvonal:              2. nap:  Stefanika turistaház ‐ Gyömbér csúcs (2043 m) ‐ Chopok (2024 m) ‐ 

                               Certovica (parkoló)

Táv / szint:         6 óra/9 km/ 550 m

Utazás:                telekocsival

Szállás:                 Stefanika turistaházban, sokágyas szobákban, emeletes fa ágyakon. A házban van fürdőszoba, 

                               büfé, éBerem. Hálózsákot vinni kell.

Találkozás:         későbbi kiírás szerint

Költség:               hótalpak bérle@ díja, szállás, ú@költség, összesen kb. 15 ‐ 16 ezer Ft

Jelentkezés:       e‐mailben, telefonon január 10 ‐ ig

Egyéb:                  a hótalpak bérlését csoportosan intézzük
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ZÖLDSPORT Egyesület november ‐ december

november 28. (sz)   Kerüle; túra: Budai ‐ h. Cseresznyés erdő Horváth L. János

Útvonal:            Nagykovácsi ‐ Nagy ‐ Kopasz ‐ Tarnai pihenő ‐ Vörös ‐ pocsolya ‐ Remeteszőlős 

Táv / szint:       13 km / 366 m

Találkozás:        9.00 ‐ kor a Széll Kálmán téren az óránál

Jelentkezés:      e‐mailben: horvano@gmail.com

november 29. (v)   Lurkó túra ‐ Macis játszótér Pásztor András

Útvonal:            Fenyőgyöngye ‐ Árpád kilátó ‐ Macis játszótér ‐ Hűvösvölgy 

Terveze=

program:           mo@vációs feladatokkal teljesíteni az útvonalat :), „jó” idő esetén egy kis

                               játszóterezés

Táv/szint:          6 km / 100 m

Találkozó:         9.00 ‐ kor, Kolossy tér

december 6. (v)   Mikulástúra Szádeczky ‐ K. Tamás

Útvonal:              könnyen teljesíthető, gyerekeknek szervezeB kirándulás

Találkozás:         10 ‐ kor a Moszkva/Széll Kálmán téren.

Egyéb:                  a Mikulás látogatása várható :) várjuk az apraját ‐ nagyját, miniboszikat,

                               krampuszokat:)

december 27. (v)   Fogyókúra túra Láng Gyöngyi 

Útvonal:              igyekszünk megtudni, hogy az erdőben feldíszíteB geokarácsonyfa honnan lesz 

                               megközelíthető és majd onnan szervezünk egy sétát.

Táv / szint:         ? km / ? m 

Utazás:                csak a geojézuska tudhatja

Találkozás:         9 óra körül, de csak közvetlenül karácsony előB derül ki.

                               Figyeljétek az e‐mailjeiteket, abban pontosítunk majd!

Költség:               HÉV, busz, vonatjegy?

Jelentkezés:       nem szükséges
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november ZÖLDSPORT Egyesület

november 10. (k)   Budai hegyek (Ráérőknek és jó erőben lévő nyugdíjasoknak.) Mátéka László

Útvonal:              az útvonal meglepetés.

Találkozás:        8.00 ‐ kor a Szél Kálmán (Moszkva) téren. 

Költség:             BKV.

Jelentkezés:     november 8 ‐ ig telefonon, vagy e‐mailben.

november 20 ‐ 22. (p ‐ v)   VTSZ közgyűlés Marsovszky Miklósné

Útvonal:            későbbi kiírás szerint

november 8. (v)   Kalandpark látogatás Budapesten Paulik A>la

Helyszín:             AquaWorld Kalandpark

Utazás:                230 ‐ as busszal, egyénileg

Találkozás:         a bejáratnál, 10.00 ‐ kor 

Költség:               1500 Ft  (gyermekkedvezmény van) + BKV

Jelentkezés:       e‐mailben (paulik_aCla@yahoo.co.uk) november  1 ‐ ig

Egyéb:                  a kalandpark nem fedeB, ezért a program rossz idő esetén elmarad. Előírás: 

                               min. 150 cm testmagasság. Kényelmes öltözet és váltócipő (sportcipő) szükséges, kerékpáros 

                               kesztyű célszerű. Védőfelszerelés, oktatás a belépődíjban benne van.

november 26. (cs) Program alkotás, évzáró ‐ évnyitó ve<tés Borsos Gábor

Helyszín:             a Budapes@ Természetbarát Sportszövetség jóvoltából a Ferenciek téri metrótól, 

                                buszoktól 2 percre levő Bp. V. Curia utca 3. alaC Budapes@ Sportszékházban a

                                földszin@ nagyterem.

Program:             sporBársi légkörben (aki amit hoz, azt megesszük; üdítőről gondoskodunk!) 

                                beszélünk a 2015 ‐ ös év eddigi túráiról, valamint egyeztetjük a 2016 ‐ os

                                túraterveinket, elképzeléseinket. Ezután, ha marad idő 20 óráig, akkor hozoB

                                CD ‐ ről, pendrive ‐ ról, SD kártyáról veAtünk!

                                Tagdíjat is lehet fizetni :)

                                Aki segíteni tud a terem előkészítésében, bevásárlásban, azt kérjük, jöjjön 16 órára!

ZÖLDSPORT Egyesület február ‐ március
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március 8. (sz)? (később pontosítva) Teljesítménytúra Jankus József

Útvonal:            Viadukt ‐ Kő‐orr ‐ Dobogó hegy ‐ Sóskút ‐ Kálvária ‐ Horgásztó ‐ Nyakas‐kő ‐ 

                               Szily kápolna ‐ Lőtér ‐ Viadukt

Táv/szint:          25 km / 700 m

Találkozás:        7.00 ‐ kor, a Viaduktnál, ill. megbeszélés szerint

Költség:             nevezési díj + ú@költség

Jelentkezés:      a túra előB két nappal e‐mailben vagy telefonon

február 28. (sz)   Télűző jelmezes túra a Budai ‐ hegyekben Huri Noémi

Útvonal:            Hűvösvölgy (61 ‐ es villamos végállomás) ‐ Vadasker@‐nyereg ‐ Homok‐hegy ‐ 

                               Kecske‐hegy ‐ Árpád‐kilátó ‐ Vaskapu‐hegy ‐ Apáthy‐szikla ‐ Hűvösvölgyi út ‐ 

                               Nyéki királyi vadászkastély romja ‐ Kis‐Hárs‐hegy ‐ Bátori‐barlang ‐ 

                               Nagy‐Hárs‐ hegy (454 m) ‐ Hűvösvölgy villamos végállomás

Táv / szint:         12 km / 500 m (kiszállási lehetőség 6 km ‐ nél, a Hűvösvölgyi útnál)

Találkozás:         10.00 ‐ kor, Budapest, Széll Kálmán téren 

Költség:               helyközi buszjegy (20 km ‐ re), fürdőbelépő Leányfaluban 

Jelentkezés:       e‐mailben, telefonon február 25 ‐ ig

Egyéb:                  jelmez, álarc verseny az Árpád ‐ kilátóban

március 7. (sz)   Kerüle; túra: Kecske Jankó ‐ árok (Sajgó ‐ völgy) Pásztor András

Útvonal:            Dunabogdány ‐ Kecske Jankó árok ‐ Sóstói rét ‐ Kalicsa patak ‐ Tahitó?alu

Táv/szint:          13 km /400 m

Találkozó:           8.00 ‐ kor, Újpest Városkapu

Költség:             1300, ‐ teljes áron 

március 10. (k)   Túra a Börzsönyi ‐ hegyekben Mátéka László

Útvonal:            Zebegény ‐ Szent‐Mihály‐hegy ‐ Hegyes‐tető ‐ Törökmező ‐ Malom ‐ völgy ‐ 

                               Zebegény

Táv / szint:         20 km / 500 m 

Utazás:                vonaBal 

Találkozás:        7.00 ‐ kor a Nyuga@ pu. pénztárcsarnokában.

Költség:               Kb.: 2500 Ft.

Jelentkezés:      március 8 ‐ ig telefonon, vagy e‐mailben.



március ZÖLDSPORT Egyesület
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március 13 ‐ 15. (p ‐ v)   Túrák Putnok környékén Borsos Gábor, Bolobás Zsuzsa

Útvonal:            a Bánréve ‐ Kazincbarcika ‐ Dédestapolcsány háromszögben: Damasa ‐ sza

                               kadék, Háromkő ‐ bérc, Upponyi ‐ szoros, Bánhorvá@, Tardona ‐ vulkán, 

                               Ludna ‐ tó, Vadnai ‐ vár, Galgóc ‐ vára, Keleméri mohos ‐ tavak felkeresése 

                               2 egynapos és 1 félnapos túra keretében.

Táv / szint:         napi 15 ‐ 20 km / 300 ‐ 500 m. 

Utazás:                és egyes túrahelyszínek megközelítése telekocsival. 

Szállás:                 Upponyban, a 40 férőhelyes összkomfortos parasztházból kialakítoB turistaházban 2 ‐ 3 ‐ 4 ‐ 6 ‐ 

                               12 emeletes ‐ ágyas szobákban.

Találkozás:         12 ‐ én, csütörtökön este az upponyi szálláson, a Kossuth utca 29 ‐ ben.

Költség:               1500 ‐ 2000Ft/fő/éj + idegenforgalmi adó (200Ft/fő).

Jelentkezés:       e‐mailben, telefonon, január 15 ‐ ig 3000 Ft foglaló utalásával, befizetésével.

Egyéb:                  a korai időpont miaB mindenféle időjárásra fel kell készülni!

március 21. (sz)   Sissi és a monarchia nyomában Budapesten (városnéző túra) Huri Noémi

Útvonal:            Budapest, Nyuga@ ‐ pályaudvar (Királyi váróterem) ‐ Kossuth tér (Országház, 

                               Tisza István szobor ‐ Lajtha monitor múzeumhajó ‐ Gerbeaud cukrászda ‐ 

                               Budai vár, Mátyás ‐ templom ‐ Erzsébet ‐ híd ‐ Gellért ‐ hegy ‐ Szabadság ‐ híd ‐ 

                               Vásárcsarnok (Fővám ‐ tér)

Találkozás:         10.00 ‐ kor, Budapest, Nyuga@ ‐ pályaudvar Királyi váróterem 

Költség:               helyi közlekedés

Jelentkezés:       e‐mailben, telefonon március 12 ‐ ig

március 14. (sz)   Halál ‐ túra a Pilisben 1. szakasz Horváth L. János

Útvonal:              Pilisszentkereszt ‐ Mészkőbánya ‐ Klastrompuszta ‐ Pilisnyereg ‐ Két‐bükkfa‐ny.

Táv / szint:       13 km / 645 m

Találkozás:       8.05 ‐ kor, BaBhyánytéren a HÉV végállomásánál.

Jelentkezés:    e‐mailben: horvano@gmail.com

március 22. (v)   Budakalász ‐ Nagykevély ‐ Csillaghegy Koszovácz Erzsébet

Útvonal:            Budakalász HÉV ‐ Harpovac ‐ Zöld barlang ‐ Kevély nyereg ‐ Nagy Kevély ‐ 

                               Arany lyuk ‐ Ezüst hegy ‐ Papp Ferenc barlang ‐ Csillaghegy HÉV 

Táv / szint:         14 km / 300 m 

Utazás:                BKV, HÉV 

Találkozás:         később kerül kiírásra

Jelentkezés:       telefonon vagy e‐mailben március 21 ‐ ig

‐ 26 ‐ 

ZÖLDSPORT Egyesület október ‐ november

október 23 ‐ 25. (p ‐ v)   Egyesüle; találkozó Tokajban Borsos Gábor

Program:             pénteken félnapos túra Tokaj ‐ Hétszőlő Szőlőbirtok tanösvényén, majd este borkós

                                tolás. Szombaton egész napos túra: utazás vonaBal Tarcalra, majd tarcali löszfal ‐ 

                                szurdok ‐ tarcali bányató ‐ Turzul vezér emlékműve ‐ Kopasz hegy ‐ Tokaj országzás

                                zló, emlékmű ‐ Tokaj. Vasárnap délelőB tokaji városnéző séta, zsinagóga, esetleg 

                                komppal Tokaj várromja a Bodrog túlpartján.

Táv / szint:           8 km / 200 m, 17 / 400 m, 6 / 100 m.

Utazás:                  vonaBal (7.30 ‐ kor indul a Kele@ből a Dália IC), vagy telekocsival 

Szállás:                  Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban

Találkozás:           10.30 ‐ kor a kollégiumnál, a túra lepakolás után 11 ‐ kor indul!

Költség:                 a kétéves tagságúaknak térítésmentes a szállás költség.

Jelentkezés:         e‐mailben, telefonon szeptember 15 ‐ ig, illetve 3000 Ft foglaló befizetése szükségelte@k!

Egyéb:                    mindenkit szereteBel várunk, hogy minél többen együB lehessünk!

október 31. (sz)   Halloween éjszakai jelmezes túra a Budai ‐ hegyekben Huri Noémi

Útvonal:                @tkos

Táv / szint:           6 ‐ 8 km 

Utazás:                  helyi járatú busszal, Budapest BérleBel 

Találkozás:           19 órakor Budapest, Fenyőgyöngye ÉBerem parkolójában

Költség:                 buszjegy

Jelentkezés:         e‐mailben, telefonon október 28 ‐ ig

Egyéb:                    álarc/ smink/ jelmezverseny a túrán

november 7. (sz)   Kerüle; túra, erdők: Oszoly ‐ erdő, Csobánka Ény Pásztor András

Útvonal:           Pilisborosjenő ‐  Kevély ‐ Oszoly ‐ Jenői ‐ torony ‐ Köves bérc

Táv/szint:          16 km /500 m

Találkozó:         8.00 ‐ kor, Árpád ‐ híd, Volánbusz pu.

október 31. (sz)   Halál ‐ túra a Pilisben 4. szakasz Horváth L. János

Útvonal:              Dobogókő ‐ Király ‐ kút ‐ Fagyos katona ‐ Szent ‐ kút ‐ Szurdok ‐ Pilisszentkereszt  

Táv / szint:       14,4 km / 258 m

Találkozás:        8.05 ‐ kor a BaBhyányi téren a HÉV végállomásánál.

Jelentkezés:      e‐mailben: horvano@gmail.com



‐ 25 ‐ 

október ZÖLDSPORT Egyesület

október 10. (sz)   Botanikai túra a Martonvásári kastélyparkba Kalinovits Flóra

Útvonal:              Martonvásár ‐ kastélykert ‐ Beethoven Múzeum ‐ Óvoda Múzeum

Utazás:                vonaBal

Találkozás:         8.45 ‐ korDéli pályaudvar pénztár

Költség:               vasú@ jegy teljes árú 2 x 650 Ft

                               Kastélykert belépő: F 750 Ft, D/NY 350 Ft, családi 1500 Ft

                               Beethoven Múzeum: F 650 Ft, D/Ny 300 Ft, családi 1300 Ft

                               Óvoda Múzeum: F 440 Ft, D/Ny 220 Ft

Jelentkezés:       szeptember 10 ‐ ig  keflora51@gmail.com

Egyéb:                  vonat indul: 9.10 ‐ kor, hazaérkezés 15 óra

október 11. (v)   kerékpáros túra az Alföldi ‐ kéken Kurinszki József

Útvonal:            Kunfehértó  vá ‐ Szélmalom ‐ Petróci  Iskola ‐ back ‐ Kápólna ‐ ruzsa ‐ Zákányszék 

                               ‐ Bordány ‐ Zsombó ‐ Szatymaz  vá .

Táv / szint:         80 km / 100 m 

Utazás:                vonaBal

Találkozás:         05.45 ‐ kor, Kele@ pu.  vonat indulása: 06.05

Költség:               vasú@ jegy

Jelentkezés:       e‐mailben, telefonon szeptember 30 ‐ ig

október 17. (sz)  Köztársaság Kupa tájékozódási túraverseny Pásztor András

Szeretsz túrázni, kirándulni, fogtál már kezedben térképet (esetleg tájolót) és el is igazodsz rajta?

Gyere, próbáld ki magad kicsit nehezebb körülmények közöB! Nem biztos, hogy mindig az úton kell

menni:)

Indulhatsz egyénileg is akár, de 3 ‐ 4 fős csapatban az igazi, sőt hozd el a gyerekeket is, garantáltan jól

fognak szórakozni, miközben bujkáltok az ágak közöB a bójákat kutatva.

A tájékozódási túra keretében túrázhatsz, közben tájfutó térkép alapján (részletesebb mint egy hagy‐

ományos turistatérkép) különböző pontokat (bójákat) kell megkeresned pl. gödörben, sziklafal alján, vadetető mellet,

jellegfán.

A hagyományos térkép ‐ tájolós kategóriában két távon is próbára teheted magad: “C” kategória, viszonylag könnyen

megtalálható pontokkal, akár egy nehezebb családi kirándulásnak is beillik. “B” kategória, iB már ismerned kell a

térképet és tájolót, vannak nehezebb, furmányos pontok is!

Amennyiben a hagyományos eszközöket nem ismered, de a GPS ‐ t tudod használni, akkor Neked is vannak

kategóriánk:

GPS CSALÁDI kategória 23 megadoB pontból 8 ‐ t kell megtalálni, szabad sorrendben.

GPS kategóriában pedig 23 megadoB pontból 15 ‐ t kell megtalálni, szabad sorrendben.

Nincs GPS ‐ ed? Na, ez sem lehet kifogás, korlátozoB darabszámban vannak a túra idejére ingyenesen kölcsönözhető

készülékek, ezt az előjelentkezésnél kérjük jelezni és visszaigazoljuk, hogy vannak ‐ e még szabad készülékek.

** Szóval már csak rajtad múlik:) **

Nevezés:            október 14 ‐ ig, előzetes átutalással 1.200 Ft/fő

Kedvezmény:    2 felnőBel érkező kiskorú gyermeknek (max. 3) ingyenes az indulás

Részletek:           h=p://zoldsport.eu/kokupa

A rendező egyesületek tagjainak a nevezés ingyenes!

ZÖLDSPORT Egyesület március ‐ április
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március 29. (v)   Lurkó túra ‐ Pilisborosjenő Pásztor András

Útvonal:            Pilisborosjenő ‐ Egri vár, Teve szikla, játszótér

Program:          elsétálunk a vár romig, útközben keresünk matricákat és egyéb mo@váló 

                               ajándékokat. A várnál képháború. A vár romtól visszafele megkeressük a Teve ‐ 

                               sziklát, majd visszaérve Pilisborosjenőre, ha erőnk engedi még egy játszótér is 

                               belefér.

                               Az időjárás nagyban befolyásolhatja a túra lebonyolítását.

Táv/szint:          4km / 70m

Találkozó:         9.00 ‐ kor, Árpád ‐ híd buszvégállomás vagy 9.45 Pilisborosjenő, autóbuszforduló

Költség:             teljesáron buszjegy ‐ 620, ‐ 

április 4. (sz)    Kerüle; túra: Börzsöny, Nacsagromi ‐ árok Horváth L. János

Útvonal:            Szokolya ‐ Nacsagromi ‐ árok ‐ Törökmező ‐ Köves ‐ mező ‐ Nagymaros

Táv / szint:       14 km / 256 m

Találkozás:        7.50 ‐ kor, a Nyuga@ pályaudvaron, előre megváltoB jegyekkel.

Jelentkezés:      e‐mailben: horvano@gmail.com

március 28. (sz)   Három ‐ forrás körút a Pilisben, gyalogtúra Paulik A>la

Útvonal:            Dobogókő ‐ Szent ‐ kút ‐ Klastrom ‐ kút ‐ Trézsi ‐ kút ‐ Dobogókő 

Táv / szint:        11 km/+500m, ‐ 500 m

Utazás:                egyénileg (telekocsival, vagy busszal) 

Találkozás:         9.30 ‐ kor, Dobogókőn a buszvégállomáson

Költség:               telekocsi költség, vagy BKV + Volán buszjegy

Jelentkezés:       e‐mailben (paulik_aCla@yahoo.co.uk) március 21 ‐ ig

április 6. (húsvéthé:ő)   Séta Budakeszin és a Vadasparkban Marsovszky Miklósné

Útvonal:              kellemes séta a Budakeszi Vadasparkban ill. a Budakeszi kőfejtőnél. 

Táv / szint:         5 ‐ 6 km / 100 m 

Utazás:                BKV 222, 22A  busszal 

Találkozás:         10.00 ‐ kor, a Széll Kálmán tér (Moszkva tér) 222, 22A busz megállójában.

Költség:               belépőjegy: felnőB 1200. ‐ Ft, gyerek 600. ‐ Ft, nyugdíjas 800. ‐ Ft.

Jelentkezés:       indulás helyszínén



április ZÖLDSPORT Egyesület
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április 11. (sz)   Botanikai túra a Soroksári Botanikuskertben Kalinovits Flóra

Útvonal:            botanikuskert bejárása ismerkedve a tavaszi hazai és idegenföldi növényekkel

Táv / szint:         5 óra / 0m 

Utazás:                166 ‐ os autóbusszal Budapest Pestszenterzsébet Városközpontból

Találkozás:         busszal a Boráros tér felől érkezőkkel a 166 ‐ os autóbusz Pesterzsébet, Baross 

                               utcai megállójában (23 ‐ as busszal szemben van a megálló) 8.50 ‐ kor. Az 

                               autóbusz hétvégén óránként jár!

                               Gépkocsival érkezőkkel 9.30 ‐ kor Soroksár, Kertésze@ Egyetem megállónál található főépület 

                               parkolójában

Költség:               belépő: 500/300 Ft/fő

Jelentkezés:       keflora51@gmail.com március 31 ‐ ig

április 14 ‐ 17. (k ‐ p)   Tisza men; kerékpár túra Mátéka László

Útvonal:              1. nap Mezőkövesd ‐ Egerlövő ‐ Borsodivánka ‐ Poroszló ‐ Tiszafüred

                               32 km 2 ó 30 p 

                               2. nap Tiszafüred ‐ Kisköre ‐ Tiszafüred tókerülés kb. 70 km 5ó 30 p

                               3. nap Tiszafüred ‐ Tiszadob 75 km 6 ó

                               4. nap Tiszadob ‐ Tokaj 40 km 3 ó

Táv / szint:         összesen 217 km / 100 m

Utazás:                vonaBal Mezőkövesdig, és vissza Tokajtól.

Szállás:                 2 éjszaka Tiszafüreden a Thermál Kempingben

                               1 éjszaka Tiszadobon vendégházban.

Költség:               szállás: kb. 10.000 Ft, Utazás kb. 9.000 Ft

Jelentkezés:       március 1. ‐ ig telefonon, vagy e‐mailben.

április 12. (v)   Kerékpárral Budán, Pannóniától Hungáriáig ‐ 1. Tömpe Lászlóné

Útvonal:              Bp. Békásmegyeri HÉV állomás ‐ Megyeri híd ‐ Kossuth Lajos üdülőpart,

                               Római part, ‐ Újpes@ Vasú@ híd ‐ Városfal u. ‐ Aquincum (polgárvárosi) 

                               amfiteátrum ‐ kis kitérő ‐ Aquincumi Múzeum ‐ Szentendrei út: római kori 

                               vízvezeték pillérei ‐ K‐híd ‐ Óbudai rakpart ‐ Munkás híd ‐ Árpád híd

Táv / szint:        kb. 25 km / 0 m

Találkozás:        9.30 Budapest, Békásmegyeri HÉV állomás

Költség:             Múzeumi belépők: Aquincumi Múzeum: fe: 1.600,‐ Ft, gy/i)./ny: 800,‐Ft, 

                               csop: 1.000,‐ Ft (20 főtől); Polg.Amfiteátrum: tájékozódás alaB

Jelentkezés:     e‐mailben vagy telefonon

‐ 24 ‐ 

ZÖLDSPORT Egyesület szeptember ‐ október

október 3. (sz)   Kerüle; túra,  erdők: Gyertyános, Piliscsév D Pásztor András

Útvonal:            Piliscsaba ‐ Piliscsév ‐ Klastrompuszta ‐ Pilis ‐ nyereg ‐ Kétágú ‐ hegy ‐ Kesztölc

Táv/szint:          17 km /400 m

Találkozó:          8.00 ‐ kor, Árpád ‐ híd, Volánbusz pu.

Költség:             kb.  1300, ‐ teljes áron 

szept. 29 ‐ okt. 1. (k ‐ cs)   Balaton ‐ felvidéki kéktúra Mátéka László

Útvonal:              Badacsonytól ‐ Csopakig a kék jelzésen.

Táv / szint:         56 km / 1300 m 

Utazás:                vonaBal 

Szállás:                 vendégházakban

Találkozás:         6.15 ‐ kor a Déli pu. pénztárcsarnokában

Költség:               Szállásköltség: Kb.: 7000 ‐ 8000 Ft. Ú@költség: Kb.: 6.500 Ft

Jelentkezés:       augusztus 20. ‐ ig telefonon, vagy e‐mailben.

szeptember 19. (sz)   Elő=em az utódom őszi gyerekecskés túra Huri Noémi

Útvonal:              Ivacs v ‐ m. ‐ Veresegyházi Medve OBhon látogatás ‐ Tavak a településen, 

                               tanösvényen ‐ Japán szoborpark ‐ R.k. templom, régésze@ feltárások

                               megtekintése ‐ Organikus építészet  ‐ Veresegyház v.á.

Táv / szint:         4 ‐ 8 km 

Utazás:                vonaBal Ivács vasú@ megállóhelyig, érk. 9:45 (Veresegyház v.á. előC megálló) 

Találkozás:         8.45 ‐ kor, Budapest, Nyuga@ ‐ pályaudvar 

Költség:               vonatjegy 

Jelentkezés:       e‐mailben, telefonon szeptember 15 ‐ ig

szeptember 24 ‐ 27. (cs ‐ p)   VTSZ Őszi csillagtúra Baja ‐ Gemenc Marsovszky Miklósné

Program:          Későbbi kiírás szerint

szeptember 27. (v)   Lurkó túra ‐ Erzsébet ‐ kilátó Pásztor András

Útvonal:            János ‐ hegy ‐ Normafa

Program:           libegőzés ‐ séta az Erzsébet kilátóhoz, majd Normafához, közben intenzív ját

                               szóterezés

Táv/szint:          4 km / 50m

Találkozó:          9.00 Széll Kálmán tér
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szeptember ZÖLDSPORT Egyesület

szeptember 19. (sz)   Őszi buszos túrácskák a Bakonyban: Tés ‐ Jásd körzete 

                           Borsos Gábor, Koszovácz Erzsébet

Útvonal:              1. megálló Várpalota után: Maderspach Viktor kilátó és Vitéz Csörgey Károly 

                               obeliszk. 2. megálló Tés ‐ Csőszpuszta után a Hegyi Emlékparknál. Gyalogtúra: 

                               Jásd K Gaja ‐ völgye K Római ‐ fürdő K Bakonynána. Busszal Tésre, oB a szél

                               malmok megtekintése, illetve kitérő a Széchenyi István kilátóhoz és vissza Tésre. 

                               Hazafelé (ha még belefér, akkor) római ‐ kori gát a 8 ‐ as út melleB, séta a pé@ 

                               dombokon és csónakázótó Pé?ürdőn.

Táv / szint:         5 km/100 m, 0,2/50, 2/200, illetve 3,5/100. 

Utazás:                különjára@ busszal. 

Találkozás:         06.45 ‐ kor a Planetárium előB, a Népligetben.

                               kb. 3000 Ft, de lehet több is, kevesebb is. A jelentkezők létszámától függ a busz nagysága, 

                               illetve bérle@ díja.

Jelentkezés:       e‐mailben, telefonon szeptember 1 ‐ ig 2000 Ft utalásával.

Egyéb:                  akinek van, ne hagyja oBhon a gps ‐ ét!

szeptember 17 ‐ 20. (cs ‐ v)   Bringatúra Villány környékén Korompai Ákos, Szabó Árpád

Útvonal:              négy napos bicajos csillagtúrák során a Villányi ‐ hegység és Dél ‐ Baranya tájain 

                               tekergünk.

                               17.: Vokány ‐ Siklós (vár, dzsámi) ‐  Harkány (12km / 50m szint)

                               18.: Harkány ‐ Máriagyűd (kegytemplom) ‐ Vokány ‐ Újpetre ‐ Villánykövesd 

                               (pincék) ‐ Villány (bor) ‐ Nagyharsány (szoborpark) ‐ Harkány (50km/200m )

                               19.: Harkány ‐ Siklós ‐ Alsószentmárton ‐ Drávamente ‐ Tésenfa ‐ Drávapiski ‐ 

                               Diósviszló ‐ Harkány (60km / 50m szint)

                               20.: FakultaAv program (pl. fürdés a gyógyfürdőben, Pécs nevezetességei), hazautazás

Utazás:                vonaBal: pécsi átszállással érkezés Vokányba

                               autóval: Budapest ‐  M6 ‐ 58 ‐ as út ‐  Siklós (250km, kb.2,5h)

Szállás:                 Akvamarin vendégház

Találkozás:         Vokányban 11.45 ‐ kor illetve Siklóson 12.30 ‐ kor

Költség:               utazás: Vonat 2×4855Ft + 2×1050Ft (kerékpár)

                               autó kb. 2×6000Ft + autópályadíj

                               szállás: kb. 7500 Ft

                               egyéb: étkezés, BOROZÁS, múzeumi és fürdőbelépők

Jelentkezés:       e‐mailben, telefonon március 15 ‐ ig (előjelentkezés).

                               Végleges jelentkezés a később meghirdeteB előleg befizetésével a részletes kiírásban megjelölt 

                               időpon@g.

ZÖLDSPORT Egyesület április ‐ május

‐ 10 ‐ 

április 25. (sz)   Halál ‐ túra a Pilisben 2. szakasz Horváth L. János

Útvonal:              Két ‐ bükkfa ‐ ny. ‐ Fekete ‐ h.”Sasfészek” ‐ Ráró ‐ kút ‐ Enyedi halála ‐ 

                               Hirsch ‐ orom ‐ ÉgeB ‐ hárs ‐ Pilisszentlélek

Táv / szint:       19 km / 432 m

Találkozás:        7.05 ‐ kor a BaBhyányi téren a HÉV végállomásánál

Jelentkezés:      e‐mailben: horvano@gmail.com

április 19. (v)    Gerecse Koszovácz Erzsébet

Útvonal:              Bp. ‐ Tata Tókertváros ‐ Baj ‐ Szent Péter kép ‐ Baji vadászház ‐ Vizess bükk ‐ 

                               Halyagos ‐ Aranylyuk ‐ Vaskapu ‐ Nagy rét ‐ Szelim lyuk ‐ Turul emlékmű ‐ 

                               Tatabánya vá. ‐ Bp.

Táv / szint:         15 km / 300 m 

Utazás:                vonaBal 

Találkozás:         későbbi kiírás szerint

Jelentkezés:       telefonon vagy e‐mailben április 18 ‐ ig

április 30 ‐ május 3. (cs ‐ v)   VTSZ tavaszi csillagtúra, Kiskunhalas Marsovszky Miklósné

Program:          későbbi kiírás szerint

április 18. (sz)   Közgyűlés ‐ túra a Gödöllői ‐ dombság és a Pes; ‐ síkság találkozásánál

                           Borsos Gábor

Útvonal:              Monor vasútállomás ‐ Strázsa ‐ hegy (szolid borkóstolás) ‐ Monorierdő, a 

                               Benedek Kata ‐ birtokon közgyűlés ‐ Monorierdő vasú@ megálló. 

Táv / szint:         18 km / 300 m. 

Utazás:                vonaBal. A csoportos vonatjegy a jelentkezők létszáma alapján lesz megváltva, 

                               a szakasz pedig az oda útra le lesz foglalva.

Találkozás:         07.45 ‐ kor a Nyuga@ban, a pénztárcsarnokban, a vonat 08.03 ‐ kor indul! 

                               Illetve a nem túrázóknak 14 órakor a Monorierdő, Rózsa u. 112.ben.

Költség:               az utazási költséget az Egyesület állja (egyénileg utazók szabályos számlát hozzanak! 

Jelentkezés:       e‐mailben, telefonon április 15 ‐ ig

Egyéb:                  kérjük, hogy a határozatképesség érdekében mindenképpen gyertek el!

április 26. (v)   Séta Budán, Pannóniától Hungáriáig ‐ 2. Tömpe Lászlóné

Útvonal:              Bp. Árpád híd budai hídfő, Szent lélek tér ‐ Óbudai Múzeum – légiós tábor –

                               Thermae Maiores (Nagy Fürdő) Flórián téri aluljáró – Újlaki rakpart – Katonai 

                               amfiteátrum – Árpád fejedelem útja – Margit híd

Táv / szint:        kb. 4‐5 km / 0 m

Találkozás:        9.30 Budapest, Árpád híd budai hídfőnél Szentlélek tér

Költség:             Múzeumi belépők: Óbudai Múzeum: fe: 800,‐ Ft kedv.:400,‐Ft,

                               család: 2.000,‐ Ft (4 fő)

Jelentkezés:     e‐mailben vagy telefonon



május ZÖLDSPORT Egyesület
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május 9. (sz)     BUDAI 50/30/Családi 8 teljesítménytúra RENDEZÉS Szabó Árpád

Útvonal: 

50 ‐ es:              Szépjuhászné ‐ Hárs ‐ hegy ‐ Hűvösvölgy ‐ Újlaki ‐ hegy Virágos ‐ ny. ‐ Csúcs ‐ h. 

                               ‐ Kálvária ‐ h. ‐ Solymár ‐ Kerek ‐ h. ‐ Zsíros ‐ hegy Nagy ‐ Szénás ‐ Kutya ‐ h. ‐ 

                               Széna ‐ h. ‐ Vasvári ‐ erdő ‐ Telki ‐ Fekete ‐ hegyek Kopaszerdő ‐ tető ‐ 

                               Vörös ‐ pocsolya ‐ Fekete ‐ fej ‐ Szépjuhászné ‐ 50/1700

30 ‐ as:              Szépjuhászné ‐ Hárs ‐ hegy ‐ Hűvösvölgy ‐ Újlaki ‐ hegy Virágos ‐ ny. ‐ Csúcs ‐ h. 

                               ‐ Kálvária ‐ h. ‐ Solymár ‐ Remete ‐ szurdok ‐ Vörös ‐ pocsolya ‐ Fekete ‐ fej ‐ Szépjuhászné 

                               30/950

CSALÁDI 8:        Szépjuhászné ‐ Hárs ‐ hegy ‐ Hűvösvölgy ‐ Homok ‐ hegy (vitorlázó rep.tér) 8/280

Találkozás:        rendezőknek az előzetes beosztás, megbeszélés szerint, indulóknak a távnak megfelelő

                               raj@dőpontban: 50 km: 06 ‐ 08 óra, 30 km: 07 ‐ 09 óra, CS 8 km: 08 ‐ 10 óra közö= 

                               Szépjuhászné gyermekvasút állomáson a rajtnál.

Jelentkezés:     az előző évi beosztás szerint számítunk a rendezőkre, segítőkre, ha valaki nem tudja vállalni, 

                               kérem, mielőbb jelezze. 

Új rendezők jelentkezését is várjuk!

A rendező egyesületek tagjainak a nevezés ingyenes!

május 16. (sz)   Lovas és bicajos tájékozódási túraverseny ‐ Pilisvörösvár  Szabó Árpád

Program:             a verseny során egy kb. 10 km ‐ es tereppályán haladva, nem túl feltűnő helyen 

                               kiakasztoB bójákat kell megkeresni és regisztrálni a rajtnál kapoB térképvázlat 

                               alapján. A versenyt lóháton, vagy kerékpárral is lehet teljesíteni. A versenyzők 

                               párosával indulnak 10 perces időközönként, az értékelésnél a megtalált bóják 

                               száma és természetesen a ráfordítoB idő számít.

Értékelés,

díjazás:              a verseny után a helyszínen, érem, oklevél

Útvonal:              TITKOS !   Pilisvörösvár környéke

Táv / szint:         kb. 10 km/150 ‐ 200 m

Találkozás:         később kihirdeteB időpontban Pilisvörösváron, a Rosenhof lovardában: 

                               Pilisvörösvár ‐ Szabadságliget  Szikla u. 6308/2 hrsz.

Költség:               nevezési díj: kb. 1000 Ft, bérelt ló díja: kb. 3500 Ft 

Jelentkezés:       e‐mailben, telefonon május 10 ‐ ig

Egyéb:                  a lovas résztvevők hozhatnak lovat, de természetesen a lovarda is tud adni a fen@ bérle@ díj 

                               ellenében, kerékpárosoknak hozni kell  biciklit.  GPS nem szükséges a versenyhez.

május 2.(sz)      Velencei ‐ tókerülés kerékpárral Tömpe Lászlóné

Útvonal:            Gárdony ‐ Agárd ‐ Dinnyés ‐ Pákozd ‐ Sukoró ‐ Velence

Táv: kb.              50 ‐ 55 km  kitérőkkel

Utazás:               telekocsival, vonaBal

Találkozás:         későbbi kiírás szerint

Költség:             u@költség 

Jelentkezés:       túra előB 1 héBel

‐ 22 ‐ 

ZÖLDSPORT Egyesület szeptember

szeptember 13. (v)   Kökupa bejárás Pásztor András

Útvonal:            Későbbi kiírás szerint

szeptember 12. (sz)    Halál ‐ túra a Pilisben 3. szakasz Horváth L. János

Útvonal:              Két ‐ bükkfa ‐ ny. ‐ Pilisszentlélek ‐ Római út ‐ Zsivány ‐ sziklák ‐ Dobogókő, 

                               Thirring ‐ krt.

Táv / szint:       14,6 km / 614 m

Találkozás:        8.05 ‐ kor a BaBhyánytéren a HÉV végállomásánál.

Jelentkezés:      e‐mailben: horvano@gmail.com

szeptember 13. (v)   Pilis ‐ Budai ‐ hg Koszovácz Erzsébet

Útvonal:              Pilisszen@ván vasútállomás ‐ Antónia árok ‐ Nagykovácsi ‐ széltörés erdő ‐ 

                               Vasvári erdő ‐ Vadászház ‐ Budajenő 10/300

Táv / szint:         10 km / 300 m 

Találkozás:         későbbi kiírás szerint

Jelentkezés:       telefonon, e‐mailben szeptember 12 ‐ ig

szeptember 12. (sz)   Botanikai túra a Pápai kastélykertbe és a Kékfestő Múzeumba

                           Kalinovits Flóra

Útvonal:            Pápa

Utazás:                telekocsival, Bp. ‐ Pápa távolság 160 km, mene@dő 2 óra

Találkozás:         8.00 ‐ kor, a Flórián üzletközponBal szembeli parkolóban

Költség:               ú@költség utasok közöB elosztva

                               Kékfestő Múzeum: felnőB 800 ,, D/Ny 600 Ft, Fotójegy 300 Ft/fő

                               Esterházy kastély és park felnőB 1500 Ft, D/Ny 850 Ft, családi 3600 Ft

Jelentkezés:       augusztus 12 ‐ ig keflora51@gmail.com



augusztus ‐ szeptember ZÖLDSPORT Egyesület
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augusztus 29 ‐ 30. (sz ‐ v)   Korom‐tanya bringával, gyalog, s.t.b.

                           Korompai Ákos, Szabó Árpád

Útvonal:            Galgahévízen a Korom‐tanya megközelítése ki bringával, ki vonaBal, busszal, 

                               kocsival és gyalog vagy bárhogy. 

Táv / szint:       Gyalog: 13 km / 200 m 

Utazás:               vonaBal, busszal, autóval 

Szállás és

étkezés:             Mindenki jóllakik és valahol biztosan nyugovóra tér

Találkozás:        9:35 órakor Galgahévíz vasútmegállóban (9:21 Községháza buszmegálló)

Költség:             Vasú@‐ illetve buszjegyek, vagy üzemanyag

Jelentkezés:      e‐mailben, telefonon augusztus 16‐ig

Egyéb:                A kerékpáros útvonal később lesz meghirdetve

Cél:                     a bogrács a fészer mellet.

augusztus 16 ‐ 22. (v ‐ sz)   A Szlovák Paradicsom létrái, vízesései i(aknak Mátéka László

Túracélok:          Hernád ‐ szurdok, Száraz ‐ Fehérvíz ‐ szurdok, Tamásfalvi kilátó,

                               Vízesések völgye, Lőcse. Részletes program később.

Táv / szint:         amit az i)ak bírnak 

Utazás:                vonaBal Iglóig, vagy telekocsival 

Szállás:                 apartmanokban, vagy bungalókban kb.25 ‐ 30.000 Ft/fő (főzési lehetőség lesz)

Költség:               szállásköltség: kb.25 ‐ 30.000 Ft/fő. Ú@költség: VonaBal Iglóig oda ‐ vissza 28,50 

                               Euro Telekocsisoknak kb.: 550 km

Jelentkezés:       e‐mailben, telefonon január 15 ‐ ig. A jelentkezéskor a gyerekek életkorát meg kell adni, mert a 

                               szállásadók életkortól függően kedvezményt adnak nekik.

Egyéb:                  a szálláslekötéshez foglalót kell fizetnünk. A jelentkezés után személyenként 5000 Ft átutalásá

                               val, vagy az egyesület pénztárába történő befizetésével kérjük megerősíteni részvételi 

                               szándékotokat. Az egyesület számlaszáma: MagNet Bank 16200151 ‐ 00126984

szeptember 5. (sz)   Kerüle; túra: Börzsöny, Nagy ‐ erdő Horváth L. János

Útvonal:            Perőcsény ‐ Nagy ‐ erdő ‐ Salgóvár ‐ Bányapuszta ‐ Rustok ‐ h. ‐ Nagybörzsöny  

Táv / szint:       15 km / 616 m

Találkozás:        7.50 ‐ kor a Nyuga@ pályaudvaron, előre megváltoB jegyekkel.

Jelentkezés:      e‐mailben: horvano@gmail.com

szeptember 5. (sz)   Zergegida nap Mátéka László

Útvonal:              későbbi kiírás szerint.

Találkozás:        a pontos helyről és időpontról, a jelentkezőket tájékoztatjuk

Egyéb:                felszerelés: saját egyéni (korlátozoBan tudunk kölcsönözni).

Jelentkezés:       szeptember 3 ‐ ig telefonon, vagy e‐mailben.

ZÖLDSPORT Egyesület május

‐ 12 ‐ 

május 16. (sz)   Botanikai túra a Jeli és Szelestei Arborétumba Kalinovits Flóra

Útvonal:              Bp. ‐ Veszprém ‐ Kám ‐ Jeli arborétum ‐ Szombathely ‐ Szeleste ‐ Sárvár ‐ Bp.

Utazás:                bérelt busszal

Találkozás:         6.20 ‐ kor Budán a Flórián üzletközponBal szembeli parkolóban

Költség:               ú@költség: 5000 Ft/fő, arborétum belépő: 600 Ft/fő

Jelentkezés:       keflora51@gmail.com február 1 ‐ ig

Egyéb:                  4000 Ft előleg befizetése március 1 ‐ ig az egyesület számlájára

                               Indulás 6.30 ‐ kor, hazaérkezés 20 órakor

május 16. (sz)   VTSZ Kéktúra nap Bódi János

Túraútvonal:     Keszthely vasútállomás ‐ Szék ‐ tető ‐ Vállus ‐ Lesenceistvánd ‐ Tapolca vá.,

Táv / Szint:        29km +510/ ‐ 509m

                               A túrára az jöjjön, aki bírja az egész napos kényelmes gyaloglást.

Találkozás:        Keszthely vasútállomáson 9:05 ‐ kor a váróteremben.

Utazás:              vonaBal, busszal ki merről jön.

                               Budapestről a Déliből induló AGRAM IC vonaBal Balatonszentgyörgyi

                               átszállással lehet jönni.

                               Budapest ‐ Déli 6.05 AGRAM IC ‐ 8:48

                               Balatonszentgyörgy 8.50 személy (Ukk) ‐ Keszthely 09:01

Hazautazás:     Tapolcáról Budapestre vonaBal 16:59 ‐ kor vagy Székesfehérvári átszállással 

                               (15:51, 17:50, 19:18) vagy busszal 17:15 ‐ kor vagy Keszthelyi átszállással (16:05, 17:45).

Várható

költségek:         u@költség, étkezés

Ajánlo=

felszerelés:        OKT igazolófüzet, alkalomhoz és időjáráshoz illő öltözék.

Jelentkezés:      május 11 ‐ én 12 óráig Bódi János túraszervezőnél +36303833367, bodi.janos@freemail.hu

május 19 ‐ 22. (k ‐ p)   Galyatető ráérő nyugdíjasoknak Benyeda József

Útvonal:            a helyszínen eldöntjük

Táv:                     amennyi jólesik

Utazás:               telekocsikkal, Volán busszal

Találkozás,

jelentkezés:      Benyedával való megbeszélés szerint.

május 17. (v)   Budai hegység Koszovácz Erzsébet

Útvonal:            Pasaré@ tér ‐ Apáthy ‐ szikla ‐ Vaskapu ‐ hegy ‐ Erdei bemutató tanösvény ‐ 

                               Mátyás király emlék ‐ Vadaskert ‐ Hűvösvölgy

Táv / szint:         8 km / 150 m 

Találkozás:         később kerül kiírásra

Jelentkezés:       telefonon vagy e‐mailben május 16 ‐ ig
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május 30. (sz)   Botanikai túra a Gödöllő egyetemi botanikus kertjében és kastély kertben

                           Kalinovits Flóra

Útvonal:              Gödöllő Kastély ‐ Kastélykert ‐ Egyetemi Botanikuskert

Utazás:                Gödöllői HÉV ‐ vel 

Találkozás:         8.45 ‐ kor, a Hév Örs vezér téri végállomásánál, HÉV indul 8.56 ‐ kor,

                               vagy a kastély bejáratánál 10.00 órakor

Költség:               HÉV menetjegy: 2 x 465 Ft

                           Belépő kastélyba: felnőB: 2200 Ft/fő, diák: 1100 Ft/fő, családi jegy: 4600 Ft/fő,

                               Csoportos vezetés 2800 Ft, Kastélykert látogatása ingyenes.

                               Egyetemi botanikus kert Belépő: felnőB: 500 Ft/fő, diák: 300 Ft/fő

Jelentkezés:       május 10 ‐ ig  keflora51@gmail.com

május 22 ‐ 25. (p ‐ h)   Pünkösdi csillagtúrák Sopronból Borsos, Fodor, Paulik

Útvonal:              túrák és láncos ‐ út mászások a Rax, a Schneeberg és a Hohe Wand legszebb 

                               részein ahol még nem és ahol már régen jártunk, másztunk. Addig még 

                               kitaláljuk…

Utazás:                telekocsikkal.

Szállás:                 max. 22 ‐ 24 fő 2 ‐ 3 ‐ 4 ágyas fürdőszobás szobákban a Farkas Vendégházban, 

                               Sopron, Brennbergi út 4.

Találkozás:         22 ‐ én, pénteken este a Farkas fogadóban: Sopron, Brennbergi út 4.

Költség:               (2012 ‐ es, 2013 ‐ as és 2014 ‐ es ár: 3500 Ft/fő/éj + IFA).

Jelentkezés:       e‐mailben, telefonon január 15 ‐ ig e‐mailen, majd visszaigazolás után április 30 ‐ ig 3500 Ft 

                               foglaló utalásával.

Egyéb:                  mászóknak felszerelés és biztosítás szükséges

május 30. (sz)   Gyalogtúra a Pilisben Paulik A>la

Útvonal:            Pilisszántó ‐ Klastrompuszta (Pálos kolostor) ‐ Pilisszentlélek (Pálos kolostor 

                               romjai) ‐ Két ‐ bükkfa ‐ nyereg/Pilisszántó (választható) 

Táv / szint:         13 km / 600 m  vagy 17 km / 750 m

Utazás:                egyénileg (telekocsival, vagy busszal)

Találkozás:        9.05 ‐ kor, Pilisszántón a buszvégállomáson

Költség:               telekocsi költség, vagy BKV + Volán busz

Jelentkezés:       e‐mailben (paulik_aCla@yahoo.co.uk) május 23 ‐ ig

ZÖLDSPORT Egyesület augusztus

‐ 20 ‐ 

augusztus 9 ‐ 13. (v ‐ cs)   Túra a Lengyel Tátrába  +   Sas ‐ út Faragó Panni

Útvonal:              Zakopane

                               Nehéz túra :  Sas ‐ út  hosszítoB változat
                               Könnyű túra : Koscieliska völgy átjáróbarlangjai és  a Krakko szurdok  

Táv:                        8 ‐ 13 órás túraútvonalak

Utazás:                 telekocsival

Szállás                panzióban  2 ‐ 3 ágyas szobák

Találkozás:         9‐én reggel 7 órakor  a Róbert Károly körút és Kacsóh Pongrác 

                               kereszteződésénél lévő  benzinkútnál

Költség:               szállásdíj  kb. 3900 Ft/fő/nap  +  benzinköltség

Jelentkezés:       emailben, telefonon június 15 ‐ ig

augusztus 15. (sz)    Eurovelo6  ‐ kerékpárral Paulik A>la

Útvonal:              Vác ‐ Szob 

Táv / szint:         32 km / 100 m

Utazás:                VonaBal, egyénileg 

Találkozás:         8.00 ‐ kor Vácon a vasútállomáson 

Költség:               vonatjegy Vácra (+kerékpárjegy)

Jelentkezés:       e‐mailben (paulik_aCla@yahoo.co.uk) augusztus 8 ‐ ig

augusztus 16. (v)   Budai ‐ hg Koszovácz Erzsébet

Útvonal:              Hűvösvölgy ‐ Határ nyereg ‐ Újlaki hegy ‐ Virágos nyereg ‐ Tök hegy ‐ 

                               Rózsika forrás ‐ Alsó ‐ Jegenye völgy ‐ Solymár 

Táv / szint:            12 km / 300 m 

Találkozás:             későbbi kiírás szerint

Jelentkezés:          telefonon, e‐mailben augusztus 15 ‐ ig

július 25. (sz)    Pokol ‐ túra a Börzsönyben Horváth L. János

Útvonal:            Nagybörzsöny ‐ Hosszú ‐ völgy ‐ Kisirtáspuszta ‐ Inóci ‐ ny. ‐ Pokol ‐ völgy. ‐ 

                               Pokol ‐ f. ‐ Kóspallag  

Táv / szint:       14,5 km / 539 m

Találkozás:        7.50 ‐ kor a Nyuga@ pályaudvaron, előre megváltoB jegyekkel. 

Jelentkezés:      e‐mailben: horvano@gmail.com

július 26. (v)     Lurkó túra ‐ Pilisszentkereszt Pásztor András

Útvonal:            Pilisszentkereszt ‐ szurdok, szalonna sütés

Program:           Pilisszentkereszt, Dera patak szurdok völgy bejárása, keresztül kasul. Családi 

                               tájékozódási játék, ha nincs tűzgyújtási @lalom akkor szalonnasütés. 

Találkozó:         9.00 Árpád ‐ híd buszvégállomás

Költség:             teljesáron buszjegy ‐ 620, ‐ 
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július 24. ‐ augusztus 02. (p ‐ v)   Hé:aluból, hat havasra (nehéz, magashegyi túrák)

                           Mátéka László

Program:             az időjárástól, helyi lehetőségektől függően a napi programok felcserélődhet

                               nek.

1. nap Érkezés Hé?aluba, szálláshely elfoglalása, ismerkedés a faluval, helyi látnivalók.

2. nap Keresztény ‐ havas; Brassó ‐ Poiana ‐ Posztóvár ‐ Nagy ‐ Krukor ‐ Cenk ‐ Brassó 7 ó 15,5 km

↑1000 m ↓1400 m

3. nap Csukás; Bratocsa ‐ hágó ‐ Királytető ‐ Csukás ‐ csúcs ‐ Csukás mh. ‐ 1A műút Berii ‐ völgy.6

ó 40 p 16,5 km ↑800 m ↓1050 m

4. nap Nagykő ‐ havas; Malomdomb ‐ Létrás ‐ szakadék ‐ Csűrkő ‐ mező ‐ Nagykő ‐ havas ‐ csúcs ‐ Csűrkő ‐ mh. ‐

Medveszakadék ‐ Malomdomb 9 ó 24 km ↑1150 m ↓1150 m

5. nap Bucsecs; Busteni ‐ felvonóval Babele mh. ‐ Omul ‐ csúcs ‐ és vissza 6 ó ↑400 m ↓400 m

6. nap Királykő; Zernyes@ út ‐ Torony ‐ csúcs ‐ Forrás ‐ nyereg ‐ Hegyes ‐ csúcs ‐ Nagy ‐ Cimbalom ‐ Pásztor ‐ csúcs

‐ Grind ‐ nyereg ‐ Grind ‐ kunyhó ‐ Folea ház ‐ Pestera11 ó ↑1800 m ↓1400 m

7. nap Bai ‐ havas; Ósánc ‐ Doi,ana patak völgye ‐ PiciorulPredelus ‐ VfNeamcului ‐ Azuga völgyi parkoló 26 km

↑1200 m ↓700

8. nap Esőnap; Brassó nevezetességei

9. nap Szálláshely elhagyása, hazautazás

Utazás:                Brassóig vonaBal, vagy telekocsikkal, helyben bérelt járművekkel.

Szállás:                 vendégházban, félpanzió esetleg igényelhető

Költség:               Szállás: kb. 25.000 Ft, Utazás vonaBal, retúr 75 Lej, Telekocsival: 1500 km. Helyi közlekedés 

                               bérelt busszal: kb. 15.000 Ft.A Bucsecs felvonó 2014 ‐ ben ov 70 Euro volt.

Jelentkezés:       e‐mailben, telefonon január 15 ‐ ig

Egyéb:                  a szálláslekötéshez foglalót kell fizetnünk. A jelentkezés után személyenként 5000 Ft

                               átutalásával, vagy az egyesület pénztárába történő befizetésével kérjük megerősíteni részvételi 

                               szándékotokat. Az egyesület számlaszáma: MagNet Bank 16200151 ‐ 00126984

július 24 ‐ 31. (p ‐ p)   VTSZ Külföldi túra Brassó ‐ Malomdomb Marsovszky Miklósné

Progam:             későbbi kiírás szerint

ZÖLDSPORT Egyesület május ‐ június 

‐ 14 ‐ 

június 6. (sz)     Kerüle; túra: Pilis ‐ h. Lukács ‐ árok, Vörös ‐ hegyi ‐ árok Horváth L. János

Útvonal:            Dömös ‐ Téry út ‐ Szakó ‐ ny. ‐ Rezső ‐ kilátó ‐ Lukács ‐ árok ‐ Malompatak ‐ 

                               Dömös  

Táv / szint:       14 km / 570 m           

Találkozás:        8.05 ‐ kor a BaBhyánytéren a HÉV végállomásánál. 

Jelentkezés:      e‐mailben: horvano@gmail.com

június 7. (v)      Mézeskalács bicikli ‐ túra a Vértesben (GcMTB0) Borsos Gábor

Útvonal:              Gánt K Gán@ ‐ barlang K emlékkereszt, régi temető ‐ Kápolna ‐ puszta, 

                               Vörösmarty ‐ forrás ‐ Janó ‐ lik ‐ Mindszentpuszta K Som ‐ hegy K Csáki várrom, 

                               Oroszlánkői ‐ bg. K Kőhányás ‐ puszta ‐ Szentgyörgyvár ‐ puszta ‐ régi vasút ‐ 

                               Csuka ‐ tó ‐ Homok ‐ @sztási üdülő ‐ Mézecskalács ‐ ház K+ Nagy ‐ 

                               Bükk K Hajdúvári vh. K Gánt

Táv / szint:         52 km / 500 m 

Utazás:                telekocsival, rajta biciklikkel 

Találkozás:         9.00 ‐ kor, Gánton a kocsmánál

Költség:               telekocsi

Jelentkezés:       e‐mailben, telefonon június 1 ‐ ig

Egyéb:                  terepgumival a köves utakon, gyalogösvényeken, az alacsony részeken homokos talajú úton 

                               végigbiciklizésére engedélyt kérünk a Vértesi Erdő Zrt. ‐ től, arról nem térhetünk le.

május 31. (v)   Gyerekes kerekezés Váco= Szabó Árpád, Telek Tünde

Program:             diadalív, fegyház, Március 15. tér épületegyüBese, par@ sétány, székesegyház, 

                               Hegyes torony, Püspöki palota, Gombás ‐ patak hídja, Hétkápolna, Ártéri 

                               tanösvény, Vörösház, középkori pince, Hajótörténe@ Gyűjtemény. Közben ját

                               szótér, fagyi…

Táv / szint:         15 km / 100 m 

Utazás:                vonaBal, vagy telekocsikkal, rajta biciklikkel 

Találkozás:         10.00 ‐ kor, a Váci vasútállomás előB

Költség:               vonat, telekocsi

Jelentkezés:       e‐mailben, telefonon május 15 ‐ ig

Egyéb:                  városi bicikli elégséges
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június 19 ‐ 20. (p ‐ sz)   Szent Iván éjszakai túra Jankus József

Útvonal:            Jegenye völgy ‐ Bécsi út ‐ Kevély nyereg ‐ Nagy Kevély ‐ Ezüst hegy ‐

                               Csillaghegy hév.

Táv/Szint:         kb. 24 km / 770 m

Találkozás:        Széll Kálmán (Moszkva) téren, pénteken 20.00 órakor

Költség:             BKV bérlet, jegy, pótjegy.

                                 Elemlámpát, tartalék elemet, meleg ruhát, esőköpenyt mindenki hozzon magával. 

Jelentkezés:      min. két nappal a túra előB telefonon vagy e‐mailben 

június 14. (v)    Börzsönyi források Borsos Gábor

Útvonal:              Diósjenő v. áll ‐ Királykút ‐ Jelesfa ‐ Pogányvári kilátás ‐ Nyír ‐ rét és kastély ‐ 

                               Rózsa ‐ forrás ‐ Természetbarát ‐ forrás ‐ Sós ‐ kút ‐ Diósjenői kastélypark ‐ 

                               Diósjenő vasútállomás.

Táv / szint:         20 km / 700 m. 

Utazás:                vonaBal. 

Találkozás:         06.45 ‐ kor a Nyuga@ban, a szobi személyen előre megváltoB jegyekkel (a vonat

                               07.07 ‐ kor indul, átszállás VácoB)

Költség:               vonatjegy

Jelentkezés:       e‐mailben, telefonon június 10 ‐ ig

Egyéb:                  akinek van, ne hagyja oBhon a gps ‐ ét!

június 19 ‐ 21. (p ‐ v)   Vitorlázás a Balatonon Szabó Árpád, Bódi János

Útvonal:              a Balaton fenséges vizén, a ‐ most éppen ‐ kele@ medencéjében keresztül ‐ kasul

Program:             időjárástól nagyban függően: szerencsés esetben jó szél segítségével hasítjuk a 

                               vizet, estére más kikötőbe érve kikötünk, körülnézünk, vacsorázunk. Kevésbé 

                               szerencsés esetben gyenge szélben ringatózunk, fürdünk, napozunk és azért 

                               igyekszünk elérni más kikötőt. Balszerencsés esetben (tomboló szélviharban) a 

                               kikötőben várjuk a kedvezőbb időt…

Táv / szint:         előre nem tudni (szint csak jelentős hullámok esetén) 

Utazás:                egyénileg

Szállás:                 részben a hajókon, részben a kikötő közelében kempingben (a hajókon kevesebb fekvőhely van, 

                               mint a szállítható személyek száma)

Étkezés:               egyénileg, a hajókon főzni nem lehet 

Találkozás:         június 19 ‐ én 9.00 ‐ kor, később kihirdeteB valamelyik balatoni kikötőben 

Költség:               hajóbérle@ díj + esetleg más kikötőben kikötőhelyi díj, és a kint alvók kempingdíja, amit közösen 

                               fizetünk, összesen kb. 18 ‐ 20 ezer Ft/fő/3 nap

Jelentkezés:       előjelentkezés e‐mailben, telefonon február 28 ‐ ig, végleges jelentkezés foglaló átutalásával 

                               április 15 ‐ ig

Egyéb:                  a túrát 2 kisebb hajóval tervezzük, max. létszám: 12 fő 

ZÖLDSPORT Egyesület július
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július 8 ‐ 12. (sze ‐ v)    Könnyű vízitúra a Bodrogon gyerekekkel Szabó Árpád

Útvonal:              Zemplén (Zemplín, Szlovákia) ‐ Szőlőske (Vinicky, Szlovákia) ‐ Felsőberecki ‐ 

                               Sárospatak ‐ Bodrogolaszi ‐ Sárazsadány ‐ Olaszliszka ‐ Bodrogkisfalud ‐ 

                               Bodrogkeresztúr ‐ Tokaj 63  *m 

Program:             könnyű evezés a kanyargós, roman@kus, lassú folyású Bodrog folyón. 

                               Gyerekeknek, kezdőknek való kenutúra, rövid szakaszokkal, játékokkal, fürdés

                               sel, esténként tábortűzzel.

Utazás:                Budapest ‐ Tokaj  autóval:  220 km,  vonaBal: Dália IC, ind. Bp Kele@ 7.30, érk. Tokaj 10.07,

                               visszafele: Vércse IC  Tokaj ind. 17.48,  érk. Bp Kele@ 20.30

Szállás:                 vízpar@ komfortos táborhelyeken, saját sátorban

Találkozás:         későbbi kiírás szerint

Költség:               előzetes kalkuláció szerint, 20 fő esetén:  kenu bérlés + szállítás 7.000 Ft/fő/5nap, kísérő kocsi 

                               3.000 Ft/fő, szállás 6.000 Ft/fő/4 éj, utazás vonaBal oda ‐ vissza (teljes áru): 9.100 Ft

Jelentkezés:       e‐mailben, telefonon előjelentkezés február 28 ‐ ig, végleges jelentkezés foglaló

                               átutalásával április 15 ‐ ig.

Egyéb:                  a túrán kísérő kocsi lesz, a kenuban csak a napi felszerelést kell vinni. A tábori vacsorát

                               mesterszakácsunk, Csiszárik Erzsike fogja szervírozni.

július 11. (sz)    Láncos utak Cseszneken Paulik A>la

Nehézségi fok: C: jó fizikai állapotban lévőknek,  D, E:  tapasztalt mászóknak

Utazás:                egyénileg vagy telekocsival

Találkozás:         10.00 ‐ kor Cseszneken a vár alaC elágazásnál. Csak száraz időben megyünk.

Költség:               a mászó utak használata ingyenes. Várlátogatáshoz belépő 500 Ft

Jelentkezés:       e‐mailben (paulik_aCla@yahoo.co.uk) június 30 ‐ ig

Kötelező:            beülő, sisak, viaferrata biztosító felszerelés

Egyéb:                  visszafelé a tatabányai viaferrátákat is megnézzük (C, D, E), ha van érdeklődés

július 12. (v)     Budai ‐ hg Koszovácz Erzsébet

Útvonal:              Jegenye völgy (64 ‐ es buszmegálló) ‐ Kerek hegy ‐ Erdőföldek ‐ Pápa Miklós 

                               emlékút ‐ Máriaremete 

Táv / szint:         9 km / 150 m 

Utazás:                64 ‐ es busz 

Találkozás:         későbbi kiírás szerint

Jelentkezés:       telefonon vagy e‐mailben július 11 ‐ ig
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július 4. (sz)      Balaton átúszás Borsos Gábor

Program:            Révfülöp ‐ Boglárlelle 5,2 km.

Költség:              a nevezési díj (2014 ‐ ben): 5000 Ft, 14 év alaB 4000 Ft.

Találkozó:          9.45 ‐ kor a boglári strandon. Onnan a regisztráció után díjmentesen áthajózunk 

                               Révfülöpre, oB nevezünk, és a habokba vetjük magunkat!

Utazás:                telekocsival, vagy vonaBal (a kanizsai gyors 7.30 ‐ kor indul Boglárra a Déliből).

Jelentkezés:       július 1 ‐ ig e‐mailen.

Egyéb:                  előre regisztrálni kell a hBp://www.sarkany.hu/balatonatuszas/ oldalon, utána  kinyomtatni a 

                               nevezési lapot, és azzal indulni az orvoshoz a pecsétért. Ugyanis az orvosi vizsgálat előre 

                               intézhető a háziorvosnál, vagy sportorvosnál. A helyszínen nevezni, orvosi vizsgálaton részt 

                               venni csak korlátozoB számban (és hosszú sorban állással) lesz lehetőség!!!

július 4. (sz)      Botanikai túra a Visegrádi palotakertben Kalinovits Flóra

Útvonal:              reneszánsz palota és palotakert megtekintése. Utána kisgyerekeseknek 

                               Történelmi játszóház. Nagyobbaknak: gyalog a fellegvárba, útközben növény

                               határozás.

Utazás:                volán busszal, vagy gépkocsival

Találkozás:         8.00 ‐ kor órakor Újpest Városkapú XIII. buszpályaudvaron, vagy a palota

                               bejáratánál 9.45 ‐ kor

Költség:               Autóbusz teljes árú 2 x 895 Ft ( 38 km)

                               Palota belépő: 6 év alaB és 70 év fölöB ingyenes, 26 ‐ 62 1100 ,, kedvezményes 550 Ft/fő.

                               Játszóház: 18 év alaB: 500 Ft, 18 év fölöB 200 Ft/fő

                               Fellegvár belépő: felnőB:1700 Ft, D/Ny: 850 Ft, 6év alaB, 70 feleB ingyenes.

Jelentkezés:       június 20 ‐ ig  keflora51@gmail.com

július 5. (v)        kerékpáros túra az Alföldi ‐ kéken Kurinszki József

Útvonal:              Kunfehértó vá. ‐ Kunfehértó Üdülőtelep ‐ Pici ‐ Paci ‐ tanya ‐ Kéleshalom ‐ 

                               Császártöltés ‐ Hajósi Pincék ‐ Hajós ‐ Bácska ‐ hegy ‐ Érsekhalma ‐ Ólom ‐ hegy 

                               ‐ Sükösd ‐ Ósükösd ‐ Baja vá.

Táv / szint:         80 km / 100 m 

Utazás:                vonaBal, 

Találkozás:         05:40 ‐ kor Kele@ ‐ pu.

Költség:               vasú@ jegy

Jelentkezés:       e‐mailben, telefonon június 15 ‐ ig

ZÖLDSPORT Egyesület június
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június 24 ‐ 28. (sze ‐ v)   VTSZ Országos Találkozó Eger Marsovszky Miklósné

Program:             későbbi kiírás szerint

június 26 ‐ 29. (p ‐ v)   Gyerekes túrák vízen, szárazon gyalog és bicajjal Tatán és környékén +

sárkányhajó verseny Szabó Árpád

Program:           hagyományokhoz híven egy könnyed, gyerekekhez igazítoB hétvége bringázás

                               sal, evezéssel (kajak, kenu, sárkányhajó), vitorlázással, séták a tó partján a vár

                               ban, szabadstrand a tóparton

                               Ebben az időszakban rendezik meg a tatai Víz, Zene, Virág Fesz@vált is sok 

                               remek programmal. hBp://www.tataifesz@val.hu/

Szállás:              Tata Öreg ‐ tó kemping, faházakban vagy sátorban hBp://www.tatacamping.hu

Étkezés:             önellátó, de Tömpe Évi személyében egy önkéntes szakács nénink már van

Költség:               utazás teljes áron egy útra: 1.490, ‐ + bicikli 375, ‐ 

                               szállás faházban 1.900 ‐ 2.900, ‐ /fő/éjszaka (2 ‐ 3 fős vizesblokkos vagy külön vizesblokkos 

                               házak, jelentkezőktől és igényektől függően)

                               sátorban kb. 1.000, ‐ /fő/éjszaka

                               IFA, 18 év feleB  450, ‐ /fő/éjszaka

Jelentkezés:      február 15 ‐ ig

Sárkányhajó

verseny:             a két futamban 20 evezősünk és 1 dobosunk fog küzdeni nagy odaadással, a 

                               többit meglátjuk…

Költség:             nevezési díj 35.000 Ft/csapat + utazás

június 20. (sz)   Botanikai túra a Szegedi Füvészkertben és Ópusztaszerre Kalinovits Flóra

Útvonal:              Bp. ‐ Szeged ‐ Füvészkert ‐ Ópusztaszer ( Emlékpark, Fesz@ körkép, Skanzen ) ‐

Bp.

Utazás:                bérelt busszal 

Találkozás:         6.45 ‐ kor, a Planetáriumnál

Költség:               ú@költség :4500 Ft/fő

                               Füvészkert belépő: felnőB:600 Ft, D/Ny: 400 Ft/fő

                               Ópusztaszer belépő: felnőB: 3500 Ft/fő, D/Ny: 1750 Ft/fő

Jelentkezés:       február 1 ‐ ig (Ópusztaszeren előzetes jelentkezés szükséges) keflora51@gmail.com 

Előleg:                4500 Ft, április 15 ‐ ig kérjük az egyesület számlájára befizetni

Indulás:             7 órakor, hazaérkezés 19 órakor.


