
A ZÖLDSPORT EGYESÜLET
2016. évi

TÚRAPROGRAMJAI

Brenta Dolomitok

TÚRAVEZET K

                                                 szakág               munkahelyi tel.               lakás tel.              mobil tel.
Bronzjelvényesek:
Fodor Tibor                               gyal.                                                                                         06 30 214 6485

bifo@startadsl.hu

Horváth L. János                        gyal.                485  53  00/44  179                                            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@gmail.com        kerékpár

"Vas"  jelvényesek:
Benedek Katalin                         gyal.                                                                                                   06 20 340 2941

beboka58@gmail.com

Bódi János                          gyal., vitorlás                                                                                            06 30 383 3367

bodi.janos@freemail.hu

Faragó Panni                             m. hegy                                                                                                 06 30 853 3901

u911 ora@t online.hu

Kalinovits Flóra                        gyal.                                                                                         06 30 354 6361

ke ora51@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                                                                                                06 20 917 7006

kurinszkij@gmail.com

Láng Gyöngyi                            gyal.

felfele777@gmail.com
Mátéka László                           m.hegy                                                                  706  7676           06 20 376 3946

mateka@digikabel.hu

Potor Szilveszter                      m. hegy                                                                                                 06 30 422 8059

drseelee@gmail.com 

Tömpe Lászlóné (Éva)      gyal. kerékpár                                                             294  6962            06 30 995 4046

tompeteva@gmail.com
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Kurinszki JózsefTömpe LászlónéBódi János Láng Gyöngyi

Potor SzilveszterFodor TiborKövér István

ZÖLDSPORT Egyesület Túravezet k

TÚRAVEZET K

                                                 szakág               munkahelyi tel.               lakás tel.              mobil tel.
Aranyjelvényes: 
Borsos Gábor                     gyal., kerékpár,                                                                                           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.                                                                                                    06 20 585 1681

szadeczkykt@gmail.com 

ZÖLDSPORT Egyesület

Tisztelt Túratársak!Tisztelt Túratársak!
A program csak tervezet, a ól eltérés lehet id pontban, költségben, a szállás
árában, helyszínében. A programokról részletes tájékoztatást küldünk e mail
ben, ill. elérhet ek lesznek a következ  oldalon is:

http://www.zoldsport .eu

A túrák el  szükséges az egyes túrákról a túravezet knél érdekl dni!

január

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

Útvonal:            H vösvölgy – Hármashatár hegy – Árpád kilátó – Apáthy szikla – Tündér hegy 
                               oldala – Szépjuhászné – Nagy Hárs hegy – Nagy rét – H vösvölgy.
Táv/szint:          19,5 km/847 m. 
Szin d :           6 óra.
Találkozó:         reggel 8.00  kor, H vösvölgy, Gyermekvasút végállomás aluljárója el .
                               Akik neveznek, csak a tényleges induláskor írassák fel indulási idejüket!
Költség:             nevezési díj: 2000 Ft.
                               (Nevezni nem kötelez , de a maximális élmény érdekében ajánlo .)
                               A nem bérle el 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 csapa ól (kérem, hogy ebben az esetben túra közben telefonáljanak, hogy
                               várjunk rájuk), majd onnan együ  megyünk Budaligetre.
                               
                               A túra során a rendez kt l (nevezés esetén) édességet, frissít  italt, valamint egyéb élelmet 
                               (célban meleg ételt) kapunk. A túra szervez i külön kiemelték, hogy poharat mindenki hozzon 
                               magával, mert eldobható pohár nem lesz! A rajt/célnál csomagmeg rzés igénybe vehet .
                               A túra a Budapest Kupa, valamint az MVTE éremszerz  mozgalom része!
Jelentkezés:          el z  es g e mailen, indulásig telefonon, vagy a helyszínen. Utóbbiak – amennyiben elkésnek  
                               siessenek utánunk.

január 1. (p)     Szokásos újévi délutáni séta a L rinci kiserd ben                                     Borsos Gábor

Útvonal:              Üll i út, 50 es vill., Iparvasút – Mályinka u. – Glorie  – Halmy erd  –
                               Újpéteri – Alacskai u. – Szent Imre kertváros – Ke s Körös u. – 
                               50 es villamos.
Táv/szint:            6 km/ 100 m.
Találkozás:         14.00 kor, az Üll i út – iparvasút keresztez désében (a Határ ú  metrótól 
                               legalább 25 perc az 50  es villamossal, a megálló neve Dalmady Gy z  utca).
Költség:               BKV jegy.
Jelentkezés:       személyesen a helyszínen.
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január ZÖLDSPORT Egyesület
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január 9. (sz)    Erd k túrasorozat: Hárs erd  Pilisszen ván ÉNy Pásztor András

Útvonal:            Pilisszen ván – Jági tanösvény – Hosszú árok – Piliscsaba.
Táv/szint:          16 km/330 m.
Találkozás:        8.20 Árpád híd Volánbusz pu., buszmegálló, busz indul 8.30.
Költség:             Volán jegyek oda vissza: 835,  teljes áron.
Jelentkezés:      január 7 ig telefonon vagy e mailben.

január 1 3. (p v) OKT túra Kemeneshát tájegységben Bódi János

Útvonal:            01. 02. Sümeg – Szajki eh. 28,9 km +168/ 166 m.
                               01. 03. Szajki eh. – Káld 16,3 km +152/ 147 m.
Utazás:              telekocsi/busszal.
                               01.01 én (pénteken) 15:45 – 19:33 Budapest, Népliget – Sümeg, 
                               autóbusz állomás,
                               visszaút 01. 03 án vona al 16:25 – 19:34 Sárvár – Budapest Déli.
Szállás:              Sümegen panzióban, Szajki tavaknál Elena Vendégházban (max. 10 f ).
Találkozás:        01. 01. én (pénteken) 15:15 kor Budapest, Népliget buszpályaudvar pénztárnál, 
                               vagy telekocsival 01. 02 én szombaton 5:00 kor M1/M7 Agip kút.
Költség:             szállás: kb. 8000 Ft/f . Utazás vona al 8.000 Ft/f , vagy telekocsi 13.000 Ft/autó.
Egyéb:               Szajki tavaknál vacsora lehet ség gulyásleves 1000Ft/f . Reggelit a szállásadó tud beszerezni 
                               szombat délel . Telekocsis utazás esetén nincs szükség sümegi szállásra (4500Ft/f ).
Jelentkezés:     12. 18 ig e mailben, telefonon.

január 12 (k)     Túra a havas Pilisben ráér knek és jó er ben lév  nyugdíjasoknak Mátéka László

Útvonal:            Dobogók  – Két bükkfa nyereg – Pilisszentlélek – Barát kút – Diós völgy – 
                               Vörös kereszt – Esztergom vá.
Táv/szint:           20 km/350 m.
Utazás:               Dobogók re HÉV vel és busszal, Esztergomból Budapestre vona al.
Találkozás:         7.30 kor a Ba hyány téren a HÉV végénél.
Költség:               kb.: 2000 Ft.
Jelentkezés:      e mailben, telefonon január 10 ig.

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

Program:           Trois Vallées – Három völgyi sípályák.
                               Magasság: 1100  3230 m, szintkülönbség: 2130 m, sípályák hossza: 600 km,
                               kék pálya 312 km, piros pálya 216 km, fekete pálya 72 km,
                               li ek száma: 148 (nagy  és kiskabinos li , tárcsás és ül székes felvonó).
Utazás:                busszal.
Találkozás:         2016. január 22. délután.
Jelentkezés:       megtörtént 2015. októberében.
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ZÖLDSPORT Egyesület Túravezet k

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

Útvonal:            H vösvölgy – Hármashatár hegy – Árpád kilátó – Apáthy szikla – Tündér hegy 
                               oldala – Szépjuhászné – Nagy Hárs hegy – Nagy rét – H vösvölgy.
Táv/szint:          19,5 km/847 m. 
Szin d :           6 óra.
Találkozó:         reggel 8.00  kor, H vösvölgy, Gyermekvasút végállomás aluljárója el .
                               Akik neveznek, csak a tényleges induláskor írassák fel indulási idejüket!
Jelentkezés:          el z  es g e mailen, indulásig telefonon, vagy a helyszínen. 

január 1. (v)      Szokásos újévi délutáni séta a L rinci kiserd ben                                     Borsos Gábor

Útvonal:              Üll i út, 50 es vill., Iparvasút – Mályinka u. – Glorie  – Halmy erd  –
                               Újpéteri – Alacskai u. – Szent Imre kertváros – Ke s Körös u. – 
                               50 es villamos.
Táv/szint:            6 km/ 100 m.
Találkozás:         14.00 kor, az Üll i út – iparvasút keresztez désében (a Határ ú  metrótól 
                               legalább 25 perc az 50  es villamossal, a megálló neve Dalmady Gy z  utca).
Költség:               BKV jegy.
Jelentkezés:       személyesen a helyszínen.
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2017  január ZÖLDSPORT Egyesület

Programjaink megtekinthet k a www.zoldsport.eu internetes weboldalon is! Az aktuális információk is
elolvashatók i , valamint a nagyobb túrákról, táborokról írt beszámolók fent lesznek. Az elkészült képekb l is fel
teszünk néhányat minden esetben!

És persze várjuk javaslataitokat, észrevételeiteket, kívánságaitokat is!

A 2016. évi tagdíjak és más be zetések is átutalhatók az
MAGNET banknál vezete  16200151  00126984 számú számlánkra

Tagdíjaink 2016  ban

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

2017

ZÖLDSPORT Egyesület január  február

 4  

február 9. (k)    Túra a Pilisen át Mátéka László

Útvonal:            Dömös – Téry út – Szakó nyereg – Ho mann kút – Fels rét – Pilis nyereg – 
                               Klastrom puszta – Piliscsév v.m.
Táv/szint:          20 km/700 m.
Utazás:               Dömösre HÉV vel és busszal, Piliscsévr l Budapestre vona al.
Találkozás:        7.00 kor a Ba hyány téren a HÉV végénél.
Költség:               kb.: 2000 Ft.
Jelentkezés:       február 7 ig telefonon, vagy e mailben.

január 30 31. (sz v)   OKT túra Kemeneshát tájegységben Bódi János

Útvonal:            01. 30. Szeleste – Sárvár 20,1 km +67/ 82 m.
                               01. 31. Káld – Sárvár 27,1 km +198/ 240 m.
Utazás:              telekocsi/vona al.
                               01.29 én (pénteken) 16:30 – 19:47 Budapest Déli – Szombathely,
                               visszaút vona al 01.31 én 16:27  19:34 Sárvár – Budapest Déli.
Szállás:              Szombathelyen és Sárváron panzióban.
Találkozás:        01. 29 én pénteken 16.00 kor Budapest, Déli pályaudvar pénztárnál, vagy telekocsival.
                               01. 30 án szombaton 4.00 kor M1/M7 Agip kút.
Költség:             szállás: kb. 8000 Ft/f . Utazás vona al 9.000 Ft/f , vagy telekocsi 15.000 Ft/autó.
Egyéb:               telekocsis utazás esetén nincs szükség szombathelyi szállásra (4000Ft/f ).
Jelentkezés:     01. 25 ig e mailben, telefonon.

január 31. (v)   Lurkó túra Pásztor András

Útvonal:            Pilisszen ván – Jági tanösvény – Piliszen ván
Táv/szint:          4 km/50 m.
Találkozás:        9.20 Árpád híd Volánbusz pu., buszmegálló, busz indul 9.30.
Költség:             Volán jegyek oda vissza: 835,  teljes áron.
Jelentkezés:      január 27 ig telefonon vagy e mailben.

február 6. (sz)  Erd k túrasorozat: Tölgyes Dömörkapu K Horváth L. János

Útvonal:            Pilisszentlászló – Zergevirág f. – Dömörkapu – Lajos forrás – Vasas szakadék – 
                               K hegy – Pomáz.
Táv/szint:            15,7 km/282 m.
Találkozás:         8.45 kor a Ba hyány téren a HÉV végállomásánál.
Költség:             HÉV kiegészít k, buszjegy: 870Ft.
Jelentkezés:       e mailben.

Lurkó túraLurkó túra



február ZÖLDSPORT Egyesület
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március 3. (cs)   Dréher Sörgyár látogatás Benedekné Bodnár Katalin

Program:             sörutazáson való részvétel, ami a Dréher Múzeum, gyárlátogatás és ké éle sör 
                               kóstolását tartalmazza 1,5 – 2 óra id tartamban, veze et túra.
Találkozás:         17.40 kor a Dréher Sörgyár el , Jászberényi út 7. szám ala .
Költség:               1900 Ft/f , 15 f  fölö  1.500 Ft/f
Jelentkezés:       el zetesen e mailen február 15 ig
Egyéb:                  a sörutazáson csak 18 éven felüliek vehetnek részt, az ár 2 sör kóstolását tartalmazza!

február 14. (v)  Kéktúra a Pilisben Bódi János

Útvonal:              H vösvölgy – Zsíros hegy – Piliscsaba.
Táv/szint:            20,9 km +529/ 541m.
Utazás:                Piliscsabáról vissza az óránként induló vona al, vagy fél óránként közleked  
                               busszal.
Találkozás:         7.00 órakor H vösvölgy, gyermekvasút végállomásánál.
Költség:               busz/vonat + BKK.
Jelentkezés:       február 08 ig e mailben, telefonon.
Egyéb:                  OKT füzetet ne hagyja o hon senki!

február 20. (sz) Cinkota buszgarázs látogatás Kövér István

Program:             megnézzük, hogy miként tartják karban a buszokat.
Találkozó:           10 órakor az Örs vezér terén, a metró kijárat melle  „spenótház” el .
Költség:             BKV.
Jelentkezés:       02.15 ig e mailen.

március 3 6. (cs v)   Téli magashegyi túra a Tátrában Faragó Panni,  Szabó Árpád 

Program:             4 napos igen nehéz magashegyi túra téli körülmények közö . A túrán hágóvas
                               és jégcsákány használata szükséges.
Terveze  útvonal:
                           Ótátrafüred – Kis Tarpataki völgy – Vöröstorony hágó – Nagy Tarpataky völgy 
                               – Rovátka hágó – Lengyel nyereg – Felkai völgy – Ótátrafüred.
                               Ez az aktuális hó helyze l függ en változhat.
Táv/szint:            24 km/2200m
Utazás:                telekocsival.
Szállás:                 magashegyi menedékházakban.
Találkozás:         kés bbi kiírás szerint.
Résztvev k:       jó er ben lév , ru nos túratársak meghívásos alapon.
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ZÖLDSPORT Egyesület november  december

november 26. (sz)   Találkozások túrasorozat Budai hg. Horváth L. János

Útvonal:            Budaörs – Törökugrató – Csíki hegyek – Makkosmária – Csacsi rét –
                               Virág vgy. – Szépjuhászné.
Táv/szint:          14,5 km/ 410 m.
Találkozás:        8.30 Etele tér, 88 as busz végállomása.
Költség:               BKV vonaljegyek.
Jelentkezés:      e mailben.

november 27. (v)   Lurkó túra Pásztor András

Program:           t zoltóság látogatás, még egyeztetés ala

december 4. (v)   Mikulástúra Szádeczky  K. Tamás

Útvonal:              könnyen teljesíthet , gyerekeknek szerveze  kirándulás.
Találkozás:         10 kor a Moszkva/Széll Kálmán téren.
Egyéb:                  a Mikulás látogatása várható :) várjuk az apraját nagyját, miniboszikat,
                               krampuszokat:)

december 23 24. (p sz)   GEOKarácsony Borsos Gábor

Útvonal:              kés bbi kiírás zerint

december 30. (p)   Geoszilveszter Kurinszki József

Útvonal:              kés bbi kiírás zerint

december 27. (v)   Fogyókúra túra Láng Gyöngyi 

Útvonal:              igyekszünk megtudni, hogy az erd ben feldíszíte  geokarácsonyfa honnan lesz 
                               megközelíthet  és majd onnan szervezünk egy sétát.
Táv/szint:            ? km / ? m 
Utazás:                csak a geojézuska tudhatja.
Találkozás:         10 óra körül, de csak közvetlenül karácsony el  derül ki.
                               Figyeljétek az e mailjeiteket, abban pontosítunk majd!
Költség:               HÉV, busz, vonatjegy?
Jelentkezés:       nem szükséges.
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november ZÖLDSPORT Egyesület

november 19. (sz)   Füvészkert trópus a télben (könny  túra) Kalinovits Flóra

Program:            trópusi gyümölcsök bemutatója, kiállítás, el adások, kézm vezés, kóstoló. 
                                Túravezet vel a botanikuskert bejárása növényismertetéssel (5 óra).
Utazás:               BKV.
Találkozás:         10 órakor a 3 as metró Klinikák megállójánál.
Költségek:          belép : feln : 850 Ft, kedvezményes (diák, nyugdíjas): 400 Ft.
                                Családi 2000 Ft (2 feln  2 14 év ala  gyerek)
Jelentkezés:       november 10.

november 19 20. (sz v)   OKT, Túra a Börzsönyi KÉK mentén Bódi János

Útvonal:               11.19.: Nógrád v.áll.  Kisinóci th. 20,4 km +968/ 861m 
                                11.20.: Kisinóci th.  Nagymaros 18,3 km +497/ 710m
Utazás:               vona al 11. 19  én (szombaton) 07:07 Budapest Nyuga   7:32 Vác 7:39 – Nógrád 
                                08:15 , visszaút vona al Nagymarosról óránként közleked  közvetlen jára al.
Szállás:               Kisinóci Turistaházban félpanzióval.
Találkozás:         11. 19  én (szombaton) 6:45 kor Budapest, Nyuga  pályaudvar pénztárnál.
Költség:              szállás félpanzióval kb. 4000 Ft/f  . Utazás vona al 2.300 Ft/f .
Jelentkezés:       11. 07 ig e mailben, telefonon.

november 18 20. (p v)   VTSZ közgy lés Marsovszky Miklósné

Útvonal:            kés bbi kiírás szerint

november 24. (cs) Program alkotás, évzáró évnyitó ve tés Borsos Gábor

Helyszín:             a Budapes  Természetbarát Sportszövetség jóvoltából a Ferenciek téri metrótól, 
                                buszoktól 2 percre lev  Bp. V. Curia utca 3. ala  Budapes  Sportszékházban a
                                földszin  nagyterem.
Program:             spor ársi légkörben (aki amit hoz, azt megesszük; üdít r l gondoskodunk!) 
                                beszélünk a 2015 ös év eddigi túráiról, valamint egyeztetjük a 2016 os
                                túraterveinket, elképzeléseinket. Ezután, ha marad id  20 óráig, akkor hozo
                                CD  r l, pendrive  ról, SD kártyáról ve tünk!
                                Tagdíjat is lehet zetni :)

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

Mikulás túraMikulás túra

ZÖLDSPORT Egyesület március
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március 6. (v)   Erd k túrasorozat: Tilalmas erd , Nagybörzsöny K Pásztor András

Útvonal:            Nagybörzsöny – Nagy hideg hegy – Kóspallag.
Táv/szint:          17 km/700 m
Találkozó:           7.00 Nyuga  pu., vonat vége, vonat indul 7.07 (Szobig).
Költség:             jegyek 3.700,  teljes áron, vonat+busz.
Jelentkezés:     március 2 ig telefonon, e mailen.

március 8. (k)   Túra a Börzsönyi  hegyekben Mátéka László

Útvonal:            Kismaros – Morgó patak – Testvér forrás – Boglya k  – Kóspallag – Érsek sztás 
                               – Nagyirtáspuszta – Bezina rét – Márianosztra.
Táv/szint:            22 km/700 m.
Utazás:                Kismarosig vona al, Márianosztráról Budapestre busszal és vona al.
Találkozás:        6.50 kor a Nyuga  pu. pénztárcsarnokában.
Költség:               Kb.: 2500 Ft.
Jelentkezés:      március 6 ig telefonon, vagy e mailben.

március 12 15. (sz k)   Túrák, séták a Nyugat Mecsekben Borsos Gábor, Bolobás Zsuzsa

Programok:       a Hetvehely – Abaliget – Orf  – Pécs – Cserkút – K vágósz l s – Hetvehely sok
                               szögben található szebbnél szebb tájakon, többnyire keresztül kasul besz  
                               jelze  turista utakon. Látnivalók: Zsongor k , Babás szerk , kelta földvár, 
                               pálos kolostor, források kutak, vízf  tanösvény, tó, tócsa, patak, árok, 
                               Abalige barlang, aknabarlang, zsomboly, parkerd , uránbányásza  kiállítás, 
                               Árpád kori templom, XII XIII. századi m emlékek, Viganvár, múzeum m köd  malommal.
Táv/szint:            igény szerint 10 15 20 km/nap 400 500 m/nap szin el.
Utazás:                telekocsikkal, lesznek autós rásegítés  túrák is!
Találkozás:         12 én, szombaton 11h Orf n, az Öreg Pajta Vendégháznál (7667 Orf , Kossuth Lajos utca 21.)
Szállás:               2x3á, 2x4á, 1x5 ágyas szobákban (pótágyazva 22 f ), jól felszerelt konyhában önellátással – 
                               önálló szervezésben az étkezés Orf n megoldható.
Költség:             szállás: 180.000 Ft/ház/3 éj osztva a résztvev k számával + 350 Ft/f /éj IFA, és a telekocsi.
Jelentkezés:      e mailben, telefonon január 15 ig.
Egyéb:                a szálláslekötéshez 20% foglalót kell zetnünk. A jelentkezés elfogadása után személyenként 
                               4000 Ft átutalásával, vagy az egyesület pénztárába történ  be zetésével kérjük meger síteni 
                               részvételi szándékotokat! Az egyesület számlaszáma: MagNet Bank 16200151 00126984, 
                               közlemény: Mecsek.
                               A Dél Dunántúli Kéktúrázók ne hagyják o hon igazolófüzetüket!

Sajgó völgy, napimádásSajgó völgy, napimádás
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március 19. (sz)   Pilisi Kilátások túrasorozat Horváth L. János

Útvonal:              Pilisszentkereszt – Hosszú hegy – Szent kút – Csobánka – Oszoly csúcs –
                               Nagy Kevély – Csillaghegy
Táv/szint:          21,6 km/586 m.
Találkozás:       8.05  kor, Ba hyány téren a HÉV végállomásánál.
Költség:               HÉV kiegészít , buszjegy: 560 Ft.
Egyéb:                  élénk gyaloglással egybekötö  közel 6 órás fárasztó túra.
                               Csak edze , jól felkészült túrázóknak ajánlo ! 
Jelentkezés:      e mailben.

március 19. (sz)   VTSZ közgy lés, Budapest Marsovszky Miklósné

március 20. (v)   Pilis hg. Koszovácz Erzsébet

Útvonal:            
Táv/szint:            
Utazás:                
Találkozás:         
Jelentkezés:       

március 19. (sz)   Füvészkert tavaszi séta Kalinovits Flóra

Program:           ismerkedés a szabadföldi és növényházi növényekkel – 4 óra.
Utazás:                BKV.
Találkozás:         10 órakor a 3 as metró Klinikák megállójánál.
Költség:               belép  feln eknek: 850 Ft, kedvezményes (diák, nyugdíjas): 400 Ft,
                               családi 2000 Ft (2 feln  2 14 év ala  gyerek).
Jelentkezés:      március 10 ig.

március 20. (v)   Tavaszi er felmér  túra Jankus József

Útvonal:            Viadukt – K orr – Dobogó hegy – Sóskút – Kálvária – Horgásztó –
                               Nyakas k  – Szily kápolna – L tér – Viadukt.
Táv/szint:          25 km/700 m.
Találkozás:        7.00  kor, a Viaduktnál, ill. megbeszélés szerint.
Költség:             nevezési díj + ú költség.
Jelentkezés:      a túra el  két nappal e mailben vagy telefonon.
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november 5. (sz)   Találkozások túrasorozat 3: Gödöll i dombság Pásztor András

Útvonal:           kés bbi kiírás szerint

november 5. (sz)   Pápa kastélykert – Kékfest  Múzeum (könny  túra) Kalinovits Flóra

Program:          Esterházy kastély és kertjének bejárása 1,5 óra, Kékfest  Múzeum bejárása 
                               2,5 óra, Pápai Református Kollégium 1,5 óra
Utazás:              telekocsival, Bp. Pápa távolság 160 km, mene d  2 óra.
Találkozás:        10 órakor a kastély el .
Költségek:        ú költség utasok közö  elosztva.
                               Kékfest  Múzeum: feln  900 , D/Ny 700 Ft, Fotójegy 300 Ft/f .
                               Esterházy kastély és park feln  1900 Ft, D/Ny 1000 Ft.
                               Református kollégium 500 Ft/f , fotó 200 Ft.
Jelentkezés:     szeptember 30.

november 5 6. (sz v)   DDK, OKT K szegi hegység, Kemeneshát Bódi János

Útvonal:            11. 05.: Bozsok  Íro k  – K szeg 22 km +854/ 901m.
                               11. 06.: K szeg – Szeleste 35,4 km +271/ 379m.
Utazás:              telekocsi/ vona al 11. 04 én (pénteken) 16:30 – 19:47 Budapest Déli   
                               Szombathely.
                               Visszaút vona al 11. 06 án 18:05  21:34 Szombathely  Budapest  Déli
Szállás:              panzióban, félpanzió igényelhet .
Találkozás:        11. 04. én (pénteken) 16:00 kor Budapest, Déli pályaudvar pénztárnál, vagy 
                               telekocsival 11. 05 én szombatom 4:00 kor M1/M7 Agip kút.
Költség:             szállás: kb. 8000 Ft. Utazás vona al 9.000 Ft/f , vagy telekocsi 15.000 Ft/autó.
Egyéb:               telekocsis utazás esetén nincs szükség péntek es  szállásra (4000 Ft/ f ).
Jelentkezés:     10. 24 ig e mailben, telefonon.

november 8. (k)   Budai hegyek (Ráér knek és jó er ben lév  nyugdíjasoknak.) Mátéka László

Útvonal:              az útvonal meglepetés.
Találkozás:        8.00  kor a Szél Kálmán (Moszkva) téren. 
Költség:             BKV.
Jelentkezés:     november 6  ig telefonon, vagy e mailben.
Egyéb:                  szalonnát és innivalót hozzatok!
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október 22. (sz)  Köztársaság Kupa tájékozódási túraverseny Pásztor, Szádeczky

Szeretsz túrázni, kirándulni, fogtál már kezedben térképet (esetleg tájolót) és el is igazodsz rajta?
Gyere, próbáld ki magad kicsit nehezebb körülmények közö ! Nem biztos, hogy mindig az úton kell
menni:)
Indulhatsz egyénileg is akár, de 3  4 f s csapatban az igazi, s t hozd el a gyerekeket is, garantáltan
jól fognak szórakozni, miközben bujkáltok az ágak közö  a bójákat kutatva.
A tájékozódási túra keretében túrázhatsz, közben tájfutó térkép alapján (részletesebb mint egy hagyományos turis
tatérkép) különböz  pontokat (bójákat) kell megkeresned pl. gödörben, sziklafal alján, vadetet  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, i  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 megado  pontból 8  t kell megtalálni, szabad sorrendben.
GPS kategóriában pedig 23 megado  pontból 15  t kell megtalálni, szabad sorrendben.
Nincs gps ed? Na, ez sem lehet kifogás, korlátozo  darabszámban vannak a túra idejére ingyenesen kölcsönözhet
készülékek, ezt az el jelentkezésnél kérjük jelezni és visszaigazoljuk, hogy vannak e még szabad készülékek.
** Szóval már csak rajtad múlik:) **
Részletek:           h p://zoldsport.eu/kokupa

A rendez  egyesületek tagjainak a nevezés ingyenes!

október 29 31. (szo h)   EGYESÜLETI TALÁLKOZÓ, Királyháza Borsos Gábor

Program:              csillagtúrák a Börzsönyben Királyházától északra és délre, keletre és nyugatra.
                                A Csóványosra mindenképpen felmegyünk, esetleg Nagy Hideg hegyre is.
Táv/szint:             napi 10 15/5 600 m.
Találkozás:           10:00 kor Királyházán, a MOL kulcsosházban. A gépkocsi behajtáshoz engedély, 
                                ahhoz pedig kocsi pus és rendszám kell!
Szállás:                 a MOL kulcsosházban 30 f  számára van hely: a földszinten 1 db 4 ágyas,
                                1 db 2 ágyas, 1db 3 ágyas szoba, az emeleten 1 db 3 ágyas, 3 db 2 ágyas és
                                2 db 6 ágyas (emeletes ágyak) áll rendelkezésre, ahol jól felszerelt konyha is van!
                                Az Ipoly Erd  Zrt. Kemencei Erdészetével együ m ködve lehet ség van étkezésre az Erdészet  
                                Vadászházában! (kb. 300 méter séta)
Utazás:                  telekocsival.
Költség:                 telekocsi + 8000 Ft/f /2 éj ágynem huza al.
Jelentkezés:         szeptember 15 ig e mailen, majd a jelentkezés elfogadása után 4000 Ft átutalásával.
Egyéb:                    mobil telefonok a völgyben nem m ködnek!

Köztársaság KupaKöztársaság Kupa

ZÖLDSPORT Egyesület március  április
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március 27. (v)   Lurkó túra Pásztor András

Program:          Gyadai tanösény, Katalinpuszta. Függ híd, pallósor a mocsár fölö  és hasonló 
                               érdekes látnivalók. A túra megrendezése id járás függ .
Táv/szint:            6 km/100 m
Találkozó:          Újpest Városkapu 9.15, busz indul 9.30
Jelentkezés:      március 23 ig e mailben.

április 2. (sz)    Erd t járó túrasorozat: Pilis h. Szenes erd Horváth L. János

Útvonal:            Pilisszentlászló – Apát kú vgy. – Ördögmalom vízesés – Spartacus ösvény – 
                               Szenes erd   Pilisszentlászló.
Táv/szint:          14,5 km/340 m.
Találkozás:        8,45 kor a Ba hyány téren a HÉV végállomásánál.
Költség:               HÉV kiegészít , buszjegy: 1240 Ft.
Jelentkezés:      e mailben.

április 9. (sz)    Börzsönyi források Borsos Gábor

Útvonal:            Diósjen  v.áll. – volt Sváb Sándor kastély – Rákos f. – Rákos patak h. alja – 
                               Nádas f. – Sós kút – Magyar kút – kálvária – Csurgó f. – Margit f. –
                               Nógrád v. áll. (Ha marad id , a nógrádi várat is megnézzük!)
Táv/szint:          12 km/500 m.
Utazás:                vona al.
Találkozás:        07.45 kor a Nyuga  pu. pénztárcsarnokában el re megválto  jegyekkel (a 
                               zónázó vonat 08.07 kor indul Szobra, Váco  át kell szállni a személyre. Vissza 15.43 kor indul a 
                               vonat, Pestre ér 16.54 re).
Költség:               vonatjegy 1300 + 1120 Ft teljes áron.
Jelentkezés:      e mailben április 8 ig.

március 28. (húsvét hé )   XVII. kerüle  Merzse mocsár tanösvényen Marsovszky Miklósné

Táv/szint:            9 km/ 0 m szint.
Utazás:                BKV 222, 22A  busszal.
Találkozás:         28 án 10 órakor a K bánya Kispest 98 as buszmegállójában az árkádok ala .
Költség:               BKV jegy.
Jelentkezés:       27 én délutánig.
Egyéb:                A Merzse mocsár (vagy Merse mocsár) Budapest egyik legháborítatlanabb 
                               vizes él helye. F városi véde ség  természetvédelmi övezet tele növényritkaságokkal,
                               gazdag madárvilággal.

Lurkó túraLurkó túra
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április 10. (v)    Láncos utak mászása Cseszneken és Tatabányán Paulik A la

Nehézségi fokozat:
                               C: jó zikai állapotban lév knek D, E: tapasztalt mászóknak.
Utazás:               egyénileg vagy telekocsival.
Találkozó:          megbeszélés szerint, Cseszneken.
Kötelez  elszerelés:
                           beül , sisak, via ferrata biztosító felszerelés.
Költség:             Vasaltutas Kártya 2500 Ft (el zetesen regisztrálni kell), várlátogatáshoz belép  500 Ft.
                               Ha van érdekl d : Majki Remeteség belép : 1000 Ft.
Jelentkezés:      e mailben április 3 ig.

április 16. (sz)   Várkertek – Budai vár Kalinovits Flóra

Program:           ismerkedés a budai vár kertjeivel, kert történelem középkortól napjainkig 
Id tartam:         kb. 5 óra.
Utazás:                BKV.
Találkozás:         10 órakor a Ba hány tér felszínén.
Költség:               
Jelentkezés:      április 10 ig.

április 16. (sz)   Velencei tó kerülés kerékpárral Tömpe Lászlóné

Útvonal:            Gárdony  Agárd  Dinnyés  Pákozd  Sukoró  Velence.
Táv: kb.              50 – 55 km  kitér kkel.
Utazás:               telekocsival, vona al.
Találkozás:         kés bbi kiírás szerint.
Költség:             ú költség.
Jelentkezés:       túra el  1 hé el.

április 17. (v)    Vértes Koszovácz Erzsébet

Útvonal:              
Táv/szint:            
Utazás:                
Találkozás:         
Jelentkezés:       

Kerüle túraKerüle túra
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október 4 6. (k cs)   Túra a Bakonyban Mátéka László

Program:             1. nap: Bakonyszentlászló – Ördög rét – Alsó Cuha szurdok – Vinye –
                               Cuha völgy – Kardosrét – Zirc.
                               20 km 400 m 200 m
                               2. nap: Csesznek – Vinye – Hódos ér – Porva – Borzavár – Zirc.
                               23 km 400 m 400 m
                               3. nap: Csesznek – Ördög árok – K hegy puszta – Nagyesztergár.
                               13 km 200 m 200 m. Zircen az arborétum és az apátság megtekintése.
Táv/szint:            összesen: 56 km / 1000 m.
Utazás:                Budapest – Bakonyszentlászló és Zirc – Budapest vona al.
                               Helyi közlekedés Volán buszokkal.
Szállás:                 vendégházban.
Költség:               szállás: 10 12.000 Ft. Utazás 7000 Ft. Arborétum belép : 600 Ft.
Jelentkezés:       e mailben, telefonon augusztus 20 ig.
Egyéb:                  a szálláslekötéshez foglalót kell zetnünk. A jelentkezés elfogadása után személyenként 3000 Ft 
                               be zetésével kérjük meger síteni részvételi szándékotokat.

október 2. (v)   Pilis hg. Koszovácz Erzsébet

Útvonal:            
Táv/szint:            
Utazás:                
Találkozás:         
Jelentkezés:       

október 15.( sz)   Budakeszi arborétum –Vadaspark (könny  túra nyugdíjasoknak, gyerekeseknek)
                           Kalinovits Flóra

Program:          elbuszozunk Budakeszire, majd 3 km gyaloglás után elérjük az arborétumot, 
                               o  2,5 órás séta keretében, vezetéssel bejárjuk. Újabb 5 km t séta a 
                               Vadasparkhoz, ahol hazai állatokkal ismerkedhetünk.
                               Mód van állatsimogatásra is! Hazaérkezés délután 5 órára.
Utazás:              BKV.
Találkozó:         9 órakor a 22 es busz Moszkva téri végállomásán.
Költségek:        arborétum: feln  950 Ft/ f , gyerek 500 Ft/ f , amennyiben elérjük a minimális létszámot. 
                               (minimális belép  10 ezer Ft).
                               Vadaspark belép  feln eknek: 1300 Ft – diák/ nyugdíjas: 850 Ft, gyerek 2 14 évesig 650 Ft/f .
Jelentkezés:     október 1.

október 1. (sz)   Találkozások túrasorozat Börzsöny hg. Horváth L. János

Útvonal:           Zebegény – Remete bg. – Hegyes tet  – Köves mez  – Gubacsi hálás –
                               Vizes árok – Zebegény.
Táv/szint:          16,6 km/ 604 m.
Találkozás:        7:50 kor a Nyuga  pályaudvar pénztárcsarnokában, el re megválto  jegyekkel.
Költség:               vonatjegyek: 2240 Ft.
Jelentkezés:      e mailben.
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szeptember 29 okt. 2. (cs v)   Bringatúra a Palócföldre Korompai Ákos, Szabó Árpád
Útvonal:            négynapos bicajos csillagtúrák során az Ipoly mente és Észak Cserhát tájain 
                               tekergünk.
                               29.: Szécsény (várkastély, Ferences templom, Ferde torony) 
                               30.: Szécsény – Nógrádsipek – Herencsény – Mohora (Tolnay Klári) – Nógrád
                               marcal – rhalom – Ipolyvarbó – Pöstyénpuszta – Szécsény (70 km/ 500 m ) 
                               01.: Szécsény – Nógrádszakál („Palóc Grand Kanyon”) – Ipolytarnóc 
                               ( smaradványok) – Mihálygerge – Piliny – Benczúrfalva (Benczúr Gyula) – 
                               Kisgéc – Szécsény (65 km/ 500 m) 
                               02.: Fakulta v program (pl. Hollók ), hazautazás
Utazás:              vona al: Váci vagy aszódi valamint balassagyarma  átszállással érkezés Szécsénybe,
                               autóval: Budapest –  M3 –  Hatvan – 21 es út – Szécsény (110 km, kb. 1,5h).
Szállás:                 Robinson szigetek kemping.
Találkozás:        Szécsény állomáson 10:15 kor.
Költség:             utazás: Vonat 2×2500Ft + 2×630Ft (kerékpár).
                               Autó kb. 2×2300Ft + autópályadíj.
                               Szállás: kb. 6000 Ft.
                               Egyéb: étkezés, belép k.
Jelentkezés:     e mailben, telefonon március 15 ig (el jelentkezés).
                               Végleges jelentkezés a kés bb meghirdete  el leg be zetésével a 
                               részletes kiírásban megjelölt id pon g.

szeptember 24. (sz)   Pilisi Kilátások túrasorozat Horváth L. János

Útvonal:           Visegrád várkert – Nagy  Villám  – Borjú f  – Pálócki rét – Vörös k  – Álló rét
                               – Leányfalu.
Táv/szint:         20,2 km/605 m

Találkozás:        7:45 kor a Ba hyány téren a HÉV végállomásánál.
Költség:               HÉV kiegészít k, buszjegyek: 1335 Ft.
Jelentkezés:      e mailben.
Egyéb:                  élénk gyaloglással egybekötö  közel 6 órás fárasztó túra.
                               Csak edze , jól felkészült túrázóknak ajánlo ! 

szeptember 25. (v)   Lurkó túra Pásztor András

Útvonal:            Pilisszentkereszt – szurdok, szalonna sütés
Program:           Pilisszentkereszt, Dera patak szurdok völgy bejárása, keresztül kasul. Családi 
                               tájékozódási játék, ha nincs t zgyújtási lalom akkor szalonnasütés. 
Találkozó:         9.00 Árpád híd buszvégállomás
Költség:             teljesáron buszjegy – 620 Ft 

október 1. (sz)   Lokó 424 / Szentgyörgyi Tamás emléktúra Borsos Gábor

Program:             Szokolya  Magyarkút  Nógrád  Béla rét  Királyrét – Szokolya.
Táv/szint:          24 km/ 670 m.
Találkozás:        7:10 kor a Nyuga  pályaudvaron a 7:27 kor induló szobi vonatnál. 
Költség:             1860 Ft vonat + nevezési díj:  600 Ft, VTSZ tagoknak 450 Ft. 
Jelentkezés:     október 3 ig e mailen.
Egyéb:               a közepes, 24 km es távot 4 óra 24 percen belül kell teljesíteni, ezért menni kell, 
                               mint egy g zmozdony!

ZÖLDSPORT Egyesület április
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április 23. (sz)   Vali emléktúra és KÖZGY LÉS Borsos Gábor

Útvonal:              Viharhegyi út, 137 es busz Z  Z Guckler Károly út – Hármashatár h. alja S 
                               Virágos ny. P Csúcs h. i ny. POo Szarvas h. – Kálvária h. – Vízmosás u. –
                               Temet  u. – Máriaremetei u. – Díszf  u. Faragó udvarház.
Táv/szint:            8 km/ 200 m.
Találkozás:         09.00 kor az óbudai Szentlélek téren, illetve aki nem túrázik, 
                               azoknak 13.00 kor a budalige  Díszf  utcában Faragóéknál.
Utazás:                BKV.
Költség:               BKV.
Jelentkezés:       a helyszíneken.
Egyéb:                  a túra végén tartja Egyesületünk az évi rendes közgy lését, így kére k 13.00 órakor,
                               határozatképes létszámban a megjelölt helyszínen megjelenni szíveskedjetek!!!

április 19 22. (k p)   Kerékpárral a Balaton körül Mátéka László

Program:             1. nap: Siófok – Csopak 55 km.
                               2. nap: Csopak – Révfülöp 50 km. Esetleg kitér vel Tihanyba +10km.
                               3. nap: Révfülöp – Balatonfenyves 50 km.
                               Igény esetén kitér  a Kis Balatonhoz +10 km.
                               4. nap: Balatonfenyves – Siófok 55 km.
Táv/szint:          összesen: 210 – 230 km.
Utazás:                vona al Siófokig és ugyanonnan vissza Budapestre.
Találkozás:         a Déli pu. pénztárcsarnoka el .
Szállás:                 panzióban, vendégházban.
Költség:               szállás: kb. 10  12.000 Ft, Utazás: 5000 Ft. Kerékpárszállítás túrajeggyel 840 Ft.
Jelentkezés:       e mailben, telefonon március 1 ig.
Egyéb:                  a szálláslekötéshez foglalót kell zetnünk. A jelentkezés elfogadása után személyenként 5000 Ft 
                               be zetésével kérjük meger síteni részvételi szándékotokat.

túra hangulat :)túra hangulat :)
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május 5 8. (cs v)   VTSZ tavaszi csillagtúra, Aggtelek Cseppk  Hotel Marsovszky Miklósné

Program:          kés bbi kiírás szerint.

április 24 31. (v sz)   Kerékpárral az Alföldi Kéken Bódi János

Program:           az Alföldi Kéktúra Szekszárd – Körösladány 411 km es szakaszának bejárása 
                               kerékpárral.
                               1. nap: Utazás. Szekszárd – Baja 36,7 km.
                               2. nap: Baja – Hajósi pincék 52,7 km.
                               3. nap: Hajósi pincék – Petróczi Iskola 62,5 km.
                               4. nap: Petróczi Iskola – Sándorfalva 61,4 km.
                               5. nap: Sándorfalva – Nagymágocs 59,7 km.
                               6. nap: Nagymágocs – Mez túr 80,5 km.
                               7. nap: Mez túr  Körösladány 70,6 km.
                               8. nap: Es nap. Utazás.
Táv/szint:          táv a napi programnál. Szint nem sok van az Alföldi síkságon.
Utazás:               oda 2016. 04. 24 én vona al 06.55 Budapest Déli – 08.28 Sárbogárd 09.02 –  Szekszárd 09.57. 
                               Visszaút vona al 08.04 Körösladány – 08.42 Gyoma 08.47 – Budapest Kele  10:50 (12.04, 
                               14.04, 16.04, 18.04).
Szállás:               vendégházakban és panziókban, félpanzió igényelhet .
Találkozás:        6:30 órakor Déli pályaudvar Dunaújvárosi személy Dombóvárig közleked  kocsijánál.
Költség:             szállás: kb. 20.000 Ft. Utazás vona al 7.000 Ft.
Jelentkezés:     02.22 ig e mailben, telefonon.
Egyéb:               jelentkezésnél 10.000 Ft el leg zetése szükséges. A vonatjegyet legalább egy hónappal el e 
                               meg kell venni kerékpár szállítás intézése mia . Az Alföldi Kéktúra igazoló füzetet indulásig
                               mindenki szerezze be! Az egyesület számlaszáma: MagNet Bank 16200151 00126984

április 30. (sz)   Pilisi Kilátások túrasorozat Horváth L. János

Útvonal:              Két bükkfa ny. – Simon halála – Vörös út – Eszperantó f. – Basina –
                               Wass Albert fa – Nagy Kopasz – Iluska f. – Vörös h. – Szabadságliget v.m.
Táv/szint:          21 km/ 517 m.
Találkozás:        8:05 kor a Ba hyány téren a HÉV végállomásánál.
Költség:               HÉV kiegészít , buszjegy, vonatjegy: 1085 Ft.
Jelentkezés:      e mailben.
Egyéb:                  élénk gyaloglással egybekötö  közel 6 órás fárasztó túra.
                               Csak edze , jól felkészült túrázóknak ajánlo ! 
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ZÖLDSPORT Egyesület szeptember

szeptember 11. (v)   KöKupa bejárás Pásztor András

Útvonal:            Kés bbi kiírás szerint

szeptember 17. (sz)   Agostyáni arborétum – Vértessz l s (könny  túra) Kalinovits Flóra

Program:           Az Agostyáni arborétum bejárása növényismertetéssel. Majd autózunk a 
                               közeli Vértessz l sre ahol Samuval, az el emberrel találkozunk. Magunkkal 
                               hozo  ebédet az arborétumban fogyasztjuk el (6 7 óra).
Utazás:              telekocsival.
Találkozó:         10 órakor az Agostyáni arborétum el .
Költségek:        170 km (utasok közö  elosztva), arborétum 600/400 Ft/ f , Vértessz l s 
                               600/300 Ft/f .
Jelentkezés:     augusztus 1.

szeptember 10. (szo)   szi buszos túra: Burda Borsos Gábor, Koszovácz Erzsébet

Útvonal:              Garamkövesd – Skaly – Králová hora – Razces e na Bajtavu  Chata Ipel –
                               Velká dolina – Modrá ryba – Kovácov – Skaly  Garamkövesd.
Táv/szint:            13 km/400 m.
Találkozás:         07:45 kor a Népligetben, a planetáriumnál.
Utazás:                különjára  busszal.
Költség:               3 4000 Ft a busz telíte ségét l függ en.
Jelentkezés:       szeptember 1 ig Koszovácz Erzsinél e mailen, majd a jelentkezés elfogadása után
                               2000 Ft átutalásával.

szeptember 18. (v)   Gyalogtúra a Pilisben Paulik A la

Útvonal:            Klo ld liget – Pilisszántó  Pilis tet i új Boldog Özséb kilátó  – Shaolin falu – 
                               Dobogók .
Táv/szint:         16 km / +1000 m, 600 m.
Találkozó:         Nyuga ban, a 7:20 as esztergomi vonat utolsó kocsijában.
Költség:            MÁV (Klo ld lige g), Volán busz (Dobogók  – Bp).
Jelentkezés:     e mailben szeptember 11 ig.

szeptember 22 25. (cs p)   VTSZ szi csillagtúra a Göcsejben  Nova közpon al
                           (mi szervezzük 130 f re!) Marsovszky Miklósné

Program:          kés bbi kiírás szerint.
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szeptember 3. (sz)   Találkozások túrasorozat Visegrádi hg. Horváth L. János

Útvonal:            Dömös – Rám szakadék – Szakó ny. – Ége hárs – Hirsch orom – Pilismarót.
Táv/szint:          15,9 km/546 m.
Találkozás:        7:45 kor a Ba hyány téren a HÉV végállomásánál.
Költség:               HÉV kiegészít k, buszjegyek: 1920 Ft.
Jelentkezés:      e mailben.

szeptember 3. (sz)   Zergegida nap Fodor, Potor

Útvonal:              kés bbi kiírás szerint.
Találkozás:        a pontos helyr l és id pontról, a jelentkez ket tájékoztatjuk.
Egyéb:                felszerelés: saját egyéni (korlátozo an tudunk kölcsönözni).
Jelentkezés:       szeptember 1  ig telefonon vagy e mailben.

augusztus 19 21 (p v)   vitorlázás a Balatonon Szabó Árpád, Bódi János 

Útvonal:            a Balaton fenséges vizén, ez alkalommal a középs  részén.
Táv/szint:          el re nem tudni, minden a szélt l függ.
Utazás:              egyénileg.
Szállás:              részben a hajókon, részben a kiköt  közelében kempingben (a hajókon 
                               kevesebb fekv hely van, mint a szállítható személyek száma).
Találkozás:        augusztus 19 én 9 órakor, kés bb kihirdete  valamelyik balatoni kiköt ben.
Költség:             hajóbérle  díj + esetleg más kiköt ben kiköt helyi díj, és a kint alvók kempingdíja, amit közösen 
                               zetünk, összesen kb. 18 20 ezer Ft/f /3 nap.
Jelentkezés:     e mailben, telefonon január 15 ig.
Egyéb:               a programunk er teljesen az id járástól függ: szerencsés esetben jó szél segítségével hasítjuk a 
                               vizet, estére más kiköt be érve kikötünk, körülnézünk, vacsorázunk. Kevésbé szerencsés
                               esetben gyenge szélben ringatózunk, fürdünk, napozunk és próbálunk elérni más kiköt t. 
                               Balszerencsés esetben (tomboló szélviharban) a kiköt ben várjuk a kedvez bb id t…

augusztus 26 31. (p sze)   5 éj Al Duna  Kazán szoros  Cserna völgy  gyalogtúra, 
                           herkulesfürd i/orsovai szállással, bérelt busszal Mátéka, Marsovszky

Táv/szint:            közép és nagytúrák buszos rásegítéssel.
Találkozó:         kés bbi megbeszélés szerint.
Jelentkezés:       a kés bbi felhívás szerint a túrára el zetes jelentkezés feltétlenül szükséges!
Egyéb:                  félpanziós ellátással vagy ellátás nélkül.

szeptember 4. (v)   Budai hg Koszovácz Erzsébet

Útvonal:              
Táv/szint:            
Találkozás:         
Jelentkezés:       

ZÖLDSPORT Egyesület május
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május 13 16. (p h)   Bükki füves ember Kövér István

Program:          egy nap túra. Egy nap a füvesember felkeresése, igény esetén utolsó nap 
                               Diósgy ri vár, Tapolcai barlangfürd  levezetésnek.
Szállás:               Ódon panzió.
                               Ár: 3500 Ft/f  + 350 Ft ifa, gyermek 12 éves korig 2250 Ft.
Jelentkezés:       március 10 ig e mailben.

május 7. (sz)     Erd k túrasorozat: Nagy erd , Nagykovácsi Ny Pásztor András

Útvonal:            Budakeszi – Nagy Kopasz – Nagykovácsi.
Táv/szint:          15 km/400 m.
Találkozó:           9.00 Szél Kálmán tér, 22 busz végállomása.
Költség:             BKV.
Jelentkezés:      május 5 ig telefonon, e mailben.

május 13 16. (p h)   Pünkösdi csillagtúrák Sopronból Borsos, Fodor, Potor

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 f  2 3 4 ágyas fürd szobás szobákban a Farkas Vendégházban, 
                               Sopron, Brennbergi út 4.
Találkozás:         13  án, pénteken este a Farkas fogadóban: Sopron, Brennbergi út 4.
Költség:               (2012 es, 2013 as és 2014 es ár: 3500 Ft/f /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 14. (sz)   Pilisi Kilátások túrasorozat Horváth L. János

Útvonal:            Két bükkfa ny. – Fekete k  – Pilis ny. – Fekete hegyi kh. – Kétágú h. –
                               Pilis ny. – Kémény szikla – Pilis tet  – Pilisszentkereszt 
Táv/szint:          23,8 km/727 m.
Találkozás:        7:05 kor a Ba hyány téren a HÉV végállomásánál. 
Költség:               HÉV kiegészít k, buszjegy: 1540 Ft.
Jelentkezés:      e mailben.
Egyéb:                  élénk gyaloglással egybekötö  közel 6 órás fárasztó túra.
                               Csak edze , jól felkészült túrázóknak ajánlo ! 
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május 22. (v)   Tavaszi buszos túra a Vértesben: Csókak   Csákberény
                           Borsos Gábor, Bolobás Zsuzsa

Útvonal:              Csókak  KL  Csókak  vára – Csóka h.  Határ nyiladék K Szakáll nyiladék – 
                               Maurer kunyhó – Németegyházi v.  Meszes völgyi k lyuk – Vértesi Panoráma 
                               Tanösvény – Meszes v.  Kopasz h.  Piroska emlékhely K+ Csákberény.
Táv/szint:            9 km/ 600 m.
Találkozás:         07:45 kor a Népligetben, a planetáriumnál.
Utazás:                külön busszal.
Költség:               a busz telíte ségét l függ en 3 4000 Ft.
Jelentkezés:       május 10 ig e mailen Bolobás Zsuzsánál, majd a jelentkezés elfogadása után 2000 Ft
                               átutalásával.

május 15. (v)   Budai hegység Koszovácz Erzsébet

Útvonal:            
Táv/szint:            
Találkozás:         kés bb kerül kiírásra
Jelentkezés:       telefonon vagy e mailben 

május 21. (sz)   BUDAI 50/30/Családi 8 teljesítménytúra RENDEZÉS Szabó Árpád

Útvonal: 
50  es:              Szépjuhászné – Hárs hegy – H vösvölgy – Újlaki hegy – Virágos ny. – Csúcs h. 
                               – Kálvária h. – Solymár – Kerek h. – Zsíros hegy – Nagy Szénás – Kutya h. –
                               Széna h. – Vasvári erd  – Telki – Fekete hegyek – Kopaszerd tet  –
                               Vörös pocsolya – Fekete fej – Szépjuhászné  50/1700.
30  as:              Szépjuhászné – Hárs hegy – H vösvölgy – Újlaki hegy – Virágos ny. – Csúcs  h. 
                               – Kálvária h. – Solymár – Remete szurdok – Vörös pocsolya – Fekete fej – Szépjuhászné 
                               30/950.
CSALÁDI 8:        Szépjuhászné – Hárs hegy – H vösvölgy – Homok hegy (vitorlázó rep.tér) – H vösvölgy 8/280.
Találkozás:        rendez knek az el zetes beosztás, megbeszélés szerint, indulóknak a távnak megfelel
                               raj d pontban: 50 km: 06 08 óra, 30 km: 07 09 óra, CS 8 km: 08 10 óra közö  
                               Szépjuhászné gyermekvasút állomáson a rajtnál.
Jelentkezés:     az el z  évi beosztás szerint számítunk a rendez kre, segít kre, ha valaki nem tudja vállalni, 
                               kérem, miel bb jelezze!

Új rendez k jelentkezését is várjuk!
A rendez  egyesületek tagjainak a nevezés ingyenes!

ZÖLDSPORT Egyesület augusztus
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augusztus 7 13. (v sz)   Gyerekes túra a Pádisban (szurdokokkal, vízesésekkel, barlangokkal és
egyéb különleges látnivalókkal.) Mátéka László

Túracélok:          Pádis, Csodavár, Szamosbazár, Galbina szurdok, Boga katlan,
                               Czárán kilátó, Biharfüred.
Táv/szint:            amit az i ak bírnak.
Utazás:                telekocsikkal vagy bérelt busszal.
Szállás:                 vendégházban, felszerelt konyha van. 
Költség:               szállás: kb. 20 25.000 Ft.
Utazás:              telekocsival kb. 1000 km re jutó költség.
                               Bérelt busszal: kb. 15 – 20.000 Ft.
Jelentkezés:       e mailben, telefonon január 15 ig.
Egyéb:                  a szálláslekötéshez foglalót kell zetnünk. A jelentkezés elfogadása után személyenként 6000 Ft 
                               átutalásával, vagy az egyesület pénztárába történ  be zetésével kérjük meger síteni részvételi 
                               szándékotokat. Az egyesület számlaszáma: MagNet Bank 16200151 00126984.

augusztus 6. (sz)   Kerékpártúra a Duna mentén: Szentendre – Tahi – Kisoroszi Paulik A la

Útvonal:              Szentendre, HÉV – Tahitó alu – Szentendrei sziget csúcsa
                               (fürdés, ha jó id  lesz) és vissza.
Táv/szint:          48 km/ 100 m.
Találkozó:          9:00 kor Szentendrén a HÉV végállomáson.
Költség:             HÉV (+kerékpárjegy).
Jelentkezés:      e mailben július 30 ig.

augusztus 13. (sz)   Margit sziget (könny  túra) Kalinovits Flóra

Program:           a f város legrégebbi és legváltozatosabb parkjának bejárása. Ismerkedés a 

                               park növényeivel, tájrendezési s lusokkal, a magyar irodalom, történelem és 

                               sport helyi köt déseivel ( 5 óra).

Utazás:              BKV.

Találkozó:         9:00 órakor az Árpád híd margitszige  lejárójánál.

Költségek:        fagyi.

Jelentkezés:     július 31 ig e mailben vagy telefonon.

BodrogonBodrogon
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július 25 aug. 2. (p v)   VTSZ külföldi túra: Észak Erdély (Radnai hav.) +
                           125 éves az EKE! Vándortábor – Borszék Marsovszky, Jankus

Progam:             kés bbi kiírás szerint

augusztus 4 7. (cs v)   Vasutas Forrás Találkozó (Királyrét)

Progam:             kés bbi kiírás szerint

július 23. (sz)    Badacsonyörs Folly arborétum – Badacsonytomaj strandolás
                           (rossz id  estén múzeumok) (közepes túra kis szintkülönbséggel) Kalinovits Flóra

Program:           vona al Badacsonyörsre utazunk, majd felkapaszkodunk a hegyoldalba ( fél 
                               óra), ahol a Folly család magán arborétumát járjuk be (3 óra). I  borkóstolásra 
                               is lehet ség van. Lesétálva a Badacsonytomaji Strandon úszkálunk (4 óra).  
                               Rossz id  esetén az Egri József múzeum, Balatoni látogatóközpont vagy a 
                               Badacsonytomaji Tájház is rendelkezésünkre áll. Hazaérkezés: este 8 óra körül.
Utazás:              vasú al
Találkozó:         6:10 kor, Kelenföldi pu. pénztáránál
Költségek:         vonat teljes árú 2x 3280 Ft/f , arborétum 400/200 Ft/f , strand 700/450 Ft/f
Jelentkezés:     május 25.

július 24 28. (v cs)   Gyerekes kerékpáros és vízitúra a Velencei tónál Szabó, Pásztor, Telek

Program:            fürdés, csónakázás, kenuzás, vitorlázás, bingázás, arborétum látogatás,
                               kirándulás, tábort z, játékok 
Szállás:                Drótszamár kempingben, telepíte  lakókocsi, ház, mobilház, sátor
                               igényeknek megfelel en
Étkezés:             Tömpe Évi szakácsnénink jóvoltából erre idén sem lesz panasz
Költségek:         szállás sátorban 1 feln  + 1 gyerek: 3430 Ft/éj, faházban: 6000 Ft/éj
                               utazás vona al, teljes áron oda vissza kb: 2760 Ft
                               étkezés, fakulta v programok
Találkozó:          24 én a kempingben.
Utazás:               egyénileg vona al, autóval.
Jelentkezés:       január 31 ig e mailben Pásztor Andrásnál.

ZÖLDSPORT Egyesület május
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május 29. (v)    Gyermeknap: Esztergom, bicaj gyerekekkel Pásztor András, Telek Tünde

Program:             helyi látványosságok, láda keresés, Duna part, játszótér, fagyi, stb.
Táv/szint:            10 km/0 m.
Utazás:                vona al.
Találkozás:         8.00 Nyuga pu. esztergomi vonat végénél, vonat indul 8.20 kor.
Költség:               vonat 1.120 Ft teljes áron + kerékpár jegy.
Jelentkezés:       május 20 ig e mailen.

május 24 27. (k  p)   Bogács (jurtaház) ráér  nyugdíjasoknak Galyatet  helye
                           Benyeda József, Marsovszky Miklósné

Táv/szint:            er nlétünkt l, kedvünkt l függ , de minimum 8 10 km naponta.
Szállás:                 Bogács, Fürd  út 6., 3412 Jurta ház.
Találkozó:           Benyeda József megbeszélése szerint.
Költség:               szállás: 3600 Ft/f /éj + 280 Ft napi idegenforgalmi adó (2015 ös ár).
Jelentkezés:       április 22 ig. További információ kés bb!
Egyéb:                  a szállás díjába a fürd  használata is bele tartozik.

május 28. (sz)   Pécs Egyetemi Botanikuskert – Püspökszentlászló arborétum (buszos túra)
                           Kalinovits Flóra

Program:           korai indulás után, benzinkú  pihen kkel megszakítva érkezünk Pécsre. ahol 
                               az egyetem botanikus kertjét tekintjük meg. 3 órás séta után a buszon 
                               ebédelünk, majd elutazunk a 25 km re lév  Püspökszentlászlóra, ahol a
                               felújíto  kastélyt és arborétumot járjuk be. Este 8 óra tájban érünk haza 
                               Budapestre. (3+2 óra séta).
Utazás:              bérelt busz.
Találkozó:         6:20 kor, Óbudai parkoló.
Költségek:        busz 5000 Ft/f , belép  feln : 700, diák nyugdíjas: 400 Ft/f , borkóstoló igény szerint.
Jelentkezés:     február 10 ig  4000 Ft el leg átutalásával az egyesület számlájára:
                               MagNet Bank 16200151 00126984.

május 28. (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.
Találkozó:          9:05 kor Pilisszántón a templom melle .
Költség:             telekocsi költség, vagy BKV + Volán busz.
Jelentkezés:     e mailben május 21 ig.
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június 3 5. (p v)   Közép Európai Vasutas Természetjárók Találkozója (Lokó, VTSZ)
                           Marsovszky Miklósné

június 4. (sz)     Erd t járó túrasorozat: Budai h. Budakeszi erd Horváth L. János

Útvonal:            Budakeszi – Meteor szurdok – Makkosmária – Virágvölgy – János h. – 
                               Szépjuhászné – Nagy  Hárs hegy  H vösvölgy.
Táv/szint:          14 km/375 m.
Találkozás:        8:00 kor a Széll Kálmán téren a Metró kijáratnál.
Jelentkezés:      e mailben.

június 5. (v)      Biciklitúra terepen: Visegrádi hegység Borsos Gábor

Útvonal:              Szentendre, HÉV v.áll. – Sztara voda – Király v. – Pap rét – Apát kú v. fele  –
                               visegrádi panoráma út – Visegrádi kapu – Urasztal oldal – Édes lyuk kunyhó –
                               Kalicsa p. – Hegyesd – Tahi – Szentendre, HÉV v.áll.
Táv/szint:            70 km/ 750 m.
Találkozás:         9:00 kor Szentendre, HÉV végállomáson.
Utazás:                BKV, vagy telekocsi.
Költség:               BKV, vagy telekocsi.
Jelentkezés:       május 31 ig  e mailen.
Egyéb:                  kérem, hogy csak jó er ben lev k jöjjenek mountain bike okkal!!!

június 11. (sz)   Sopron Erdésze  Botanikuskert – Fert rákos felújíto  k fejt  – Ásvány múzeum
(egész napos könny  túra) Kalinovits Flóra

Program:          a soproni Erdésze  Egyetem botanikus kertjének bejárása (3 óra), utazás 
                               Fert rákosra a hol a felújíto  k fejt t, majd a faluban az ásványmúzeumot
                               nézzük meg. (3,5 óra). Hazaérkezés este 8 10 óra körül.
Utazás:              bérelt busz vagy telekocsi vagy vonat.
Találkozó:         vonat: 6:15 kor Kele  pu.
                           telekocsi: 10:30 kor a Botanikuskert bejáratánál.
Költségek:        vona al: Bp. Sopron teljes árú 2x4750 Ft/f , tele kocsi: 440 km utasok közö  osztva,
                               bérelt busz: 5000 Ft/f .
Arborétum:      ingyenes, k fejt : 1800/1200 Ft/f , múzeum: 450/350 Ft/f .
Jelentkezés:       április 10. (bérelt busz esetén 4000 Ft el leg átutalásával az egyesület számlájára: 
                               MagNet Bank 1620015100126984).

ZÖLDSPORT Egyesület július
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július 10 17. (v v)   Brenta Dolomitok, magashegyi túrák
                           Fodor, Paulik, Potor

Két programot készíte ünk:  egy mászósat és egy gyalogtúrásat, hogy minél többen élvezhessük
a Brenta Dolomitok szépségeit! 
Via ferrátás programok :
10. Utazás Budapestr l Madonna di Campiglioba 950 km  kb: 11 óra.
11. Sen ero Alfredo Benini  ”A B” 3,5 ó  + lemenet 2 ó,  550 m,  1450 m.
Campo Carlo Magno felvonóval Passo del Grosteig 2437 m  Bocca del Tucke   Rif. Tucke  
Madonna di Campiglio  kemping.
12. Boche e via ferrata  ”C D” (jégcsákány és hágóvas ajánlo ) az úton  Vallesinella parkolóig helyi busszal 1533
m. Rif. Tucke   2272 m – Boche e Alte –  Rif. Alimonta  2591 m,  6,5 ó, 7,5 óra  970 m,  650 m. A turistaházban
alszunk!
13. Rif. Alimonta  2591 m   Bocche e Centrali  – Rif. Pedro   3,5 óra,  300 m, 400 m. Rif. Pedro   2491 m 
Madonna di Campiglioba  kemping 1550 m  2,5 ó, 3 óra, 1040 m.
14. pihen  nap városnézés Bolzanóban és megnézzük a  földpiramisokat Ri enben.
15. Sen ero Osvaldo Orsi  ”A B”   4 ó  + lemenet 2 ó,  700 m,  500 m. Madonna di Campiglio  Rif. Tucke
2272 m – Bocca del Tucke  1,15 ó Naso del Massodi 1,15 óra – Rif. Pedro  2489 m  1,5 óra – kemping  950 m.
16. SOSAT ferrata ”B”   3 óra + lemenet 2 ó,  500 m, 200 m Madonna di Campiglio  Rif. Tucke  2272 m.

 700  m   SOSAT ferrata – Rif. Alimonta 2591 m   Madonna di Campiglio  1050 m.
17. hazaindulás Budapestre.

Gyalogtúrák az id járás függvényében:
 Madonna di Campiglio centrum 1522 m  Patascos  Lago Ritorto 2055 m  Laghi 2069 m   Madonna di Campiglio

15km/700m.
 Madonna di Campiglio centrum 1522 m  217  Lago di Nambino 1768m – Rif. Nambino 1770 m  806  Patascos
 Madonna di Campiglio  12km/300m.
 Madonna di Campiglio  felvonó (Funiviecampiglio.it  10Euro) Monte Spinale 2104 m  nagy körtúra Lago

Spinale 382  Rif. Monte Spinale  Monte Spinale 2104 m  felvonóval le  Madonna di Campiglio  9 km/500m.                   
 Madonna di Campiglio tól ÉNY ra parkoló

Nagyobb túra: Baita degli Alpini 1634 m  Giro dei 5 laghi  Lago Gelato – Bivacco al lago Serodoli  217  Rif.
Nambino 1770 m  parkoló 12 km/900 m.
 Madonna di Campiglio tól DNY ra parkoló 1513 m (Malga Vallesinella di So o)

Közepes túra:  Rif. Casinei 1850 m  317  Rif. Tucke  e Sella 2272 m és vissza  parkoló 9 km/750 m.
Hosszabb túra: Rif. Casinei 1850 m  317  Rif. Tucke  e Sella 2272 m  328 318  Rif. Casinei 1850 m  Parkoló 11
km /750 m.
Szállás:              kempingben sátorban, apartmanban. A szállás költséghez el zetesen foglalót kell zetnünk!
Jelentkezés:     a 30 f s maximált létszám mia  el bb szóban jelentkezzetek Fodor Tibor sátor/ház megjelölés
                               sel, és ha  jóváhagyja, akkor 2016. február 1 ig 20.000 Ft foglaló be zetésével átutalásával 
                               lehet véglegesíteni a jelentkezést.
                               Az egyesület számlaszáma: MagNet Bank 16200151 00126984.
Költségek:        utazás kb. 25 30 eFt/f , bérelt kisbusszal/busszal vagy tele kocsikkal. Szállásköltség sátrazóknak 
                               kb. 85 90 Euro, a házban lakóknak kb. 160 180 Euro. A felvonóknál 10 15 Euro egy felmenet. 
                               Várhatóan 1 2 felvonót mindenki igénybe fog venni!
Egyéb:               a vasalt utakhoz személyi biztosító felszerelés és alapfokú mászó tudás szükséges. A túra utak is 
                               sziklás terepen, nagy magasságban vezetnek, szédül sök ne jelentkezzenek! Akik még nem 
                               túráztak velünk, vagy a túravezet k szükségesnek ítélik, azoknak legalább egy felmér  túrán 
                               kötelez  a részvétel, ezek után döntenek a túravezet k a részvételr l.
Felmér  túrák id pontjai:  április 10., május 13 16. 
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június 18  19. (szo  v)   Gyerekes bicajtúra a neszmélyi hajóskanzenba Szabó Árpád

Útvonal:            1. nap: Tata (Tóvároskert vas.áll.) – Tata, Cseke tó – Szomód – erdei út (Z) –  
                               Dunaalmás – Neszmély Hajóskanzen.
                               2. nap: Neszmély – Budapest vona al.
Táv/szint:          17 km/ 180 m.
Utazás:              vona al.
Szállás:              a Duna vízén, egy öbölben álló Neszmély hajó 4 ágyas matrózkabinjaiban, 
                               emeletes ágyakon.
Találkozás:        kés bbi kiírás szerint.
Költség:             szállás: 2000 Ft/f  (18 év fele eknek + 330 Ft IFA), 
                               vonatjegy teljes áron oda vissza kerékpárjeggyel együ : 4000 Ft.
Jelentkezés:     e mailben, telefonon március 31 ig.
Egyéb:               a hajóskanzenban többféle program vár minket:
                                hajózástörténe  kiállítás, gépház látogatás m köd  g zgéppel, hajókormányos szimulátor 
                               csónakmotor kiállítás, játszótér.

június 22  26. (sze  v)   VTSZ Országos Találkozó Gy r Marsovszky Miklósné

Program:             kés bbi kiírás szerint

június 25. (szo) Sárkányhajó verseny a Tatai Öreg Tavon Szabó Árpád

Program:          a tatai Víz, Zene és Virágfesz vál idején megrendezésre kerül  amat r sárkány
                               hajó versenyen indulunk kis csapatunkkal. A két futamból álló versenyen 20 
                               evez snek és 1 dobosnak kell részt venni, akik minden tudásukat bevetve és 
                               nagy elszántsággal küzdenek a jobbnál jobb helyezésért.
Utazás:              egyénileg vona al, vagy autóval.
Költség:             nevezési díj 35.000 Ft + ú  költség.
Jelentkezés:     e mailben, telefonon június 1 ig.
Egyéb:               kell egy csapat, mert azt mondják Tatán: nélkülünk már nem is lenne teljes ez a verseny!

július 2. (sz)      Balaton átúszás Borsos Gábor

Program:            Révfülöp  Boglárlelle 5,2 km.
Költség:              a nevezési díj (2015 ben): 5000 Ft, 14 év ala  4000 Ft.
Találkozó:          9:45  kor a boglári strandon. Onnan a regisztráció után díjmentesen
                               áthajózunk Révfülöpre, o  nevezünk, és a habokba vetjük magunkat!
Utazás:               telekocsival, vagy vona al (a kanizsai gyors 7:30  kor indul Boglárra a Délib l).
Jelentkezés:       június 30  ig e mailen.
Egyéb:                  el re regisztrálni kell a h p://www.sarkany.hu/balatonatuszas/ oldalon, utána  kinyomtatni a 
                               nevezési lapot, és azzal indulni az orvoshoz a pecsétért. Ugyanis az orvosi vizsgálat el re 
                               intézhet  a háziorvosnál, vagy sportorvosnál. A helyszínen nevezni, orvosi vizsgálaton részt 
                               venni csak korlátozo  számban (és hosszú sorban állással) lesz lehet ség!!!

ZÖLDSPORT Egyesület június
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június 17 18. (p sz)   Szent Iván éjszakai túra Jankus József

Útvonal:            Nagykovácsi – Nagy szénás – Kutyahegy kapu – Széltörés erd  –
                               Nagy Kopasz – Vörös pocsolya – Adyliget – (Budakeszi).
Táv/Szint:         kb. 23 km/ 740 m.
Találkozás:        Széll Kálmán (Moszkva) téren, pénteken 20:00 órakor.
Költség:             BKV bérlet, jegy, pótjegy.
Egyéb:                elemlámpát, tartalék elemet, meleg ruhát, es köpenyt mindenki hozzon
                               magával!
Jelentkezés:     legkevesebb két nappal a túra el  telefonon vagy e mailben.

június 8 12. (sze v)   Vízitúra Dél Csehországban a Moldva (Vltava) folyón Szabó Árpád

A folyóról:         a Moldva, vagy cseh nevén Vltava Csehország déli részén indul útjára. Ez a 
                               gyönyör  folyó, hatalmas fenyvesek, gyönyör  legel k, magas sziklafalak 
                               közö  kanyarog, hogy Cesky Krumlov csodaszép történelmi belvárosán 
                               átevezve átvigye a túrázókat az autóval szinte megközelíthetetlen nemze  
                               parkon, majd kiszélesedve, megnyugodva folytassa útját az Elba felé.
                               A folyó sebessége változó, 4 8 km/ó közö , különböz  szakaszokra oszto : 
                               helyenként síkvíz (ZWB ZWC), de több helyen vadvíz (WW I –t l  WW IV ig). 
                               Mi a kenukkal hajózható gyengébb vadvízi szakaszokon fogunk evezni, de több helyen a gátak 
                               melle  építe  csúszdákon kell lemenni, aminek könny  borulás lehet a vége.
Program:           kb. 70 km evezés, közben Cesky Krumlovban 1 napos városnézés.
                               Részletes napi programok kés bbi kiírásban lesznek.
Utazás:              telekocsikkal.
Szállás:              saját sátorban komfortos vízpar  kempingekben.
Költség:             kenubérlet + szállás + idegenvezetés kb 30 – 32 ezer Ft/f ,
                               + utazás telekocsikkal oda vissza kb. 800 km.
Jelentkezés:     e mailben, telefonon március 31 ig.
Egyéb:               ez a vízitúra gyakorlo abb vízitúrázóknak ajánlo !

június 19. (v)    Budai hegység Koszovácz Erzsébet

Útvonal:            
Táv/szint:            
Találkozás:         kés bb kerül kiírásra
Jelentkezés:       telefonon vagy e mailben 

TatánTatán


