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2013. évi munkánkhoz és programjainkhoz segítséget és anyagi támogatást nyújtottak: 
 

Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 
 Működési költségek, fenntartás 
 Kőhegyi Menedékház 80. évfordulós ünnepség 
  

 
A 2013. évi turistaútvonalak- és jelzések karbantartásához támogatást nyújtott: 

 Pilisi Parkerdő Zrt:     Hulladékgyűjtéshez szemeteszsákok; 
 Nemzeti Együttműködési Alap:  Munkavédelmi pólók;  

 
A 2014. évi Túraprogram –ot összeállította: Beck László 
        nyomdai munka: TONET JET Bt. (Szentendre) 

 
Szentendre, 2013. 11. 11. 

 
Cím:                       „HÓD” Honismereti Túraegylet („HÓD” HTE khsz) 
 közhasznú szervezet  
 MTE Szentendrei Osztálya 
 Szentendre, Halász u. 1. 
   H – 2000 
 
Postacím:  Szentendre, Pf. 188 

H – 2001 
Drótposta:  beckhod@t-online.hu 
Adószám  18660207 – 1 – 13 
Számlaszám: Dunakanyar Takarékszövetkezet  
   64700076 – 10015177  
Honlap  www.hodhte.hu 
 
Menedékházunk 
Szentendre – Kőhegy „Czibulka János” Menedékház 
Üzemeltető    „HÓD” HTE khsz  
Gondnok:  Schramkó Péter 
Telefon  06/26 – 718 – 216 
Honlap  www.kohegyihaz.hu 
 
MTE Menedékház 
báró Eötvös Loránd Menedékház 
   2098 Pilisszentkereszt – Dobogókő, Téry Ödön út 26. 
Telefon  06/26 – 347 – 534 
 
MTE honlap Magyar Turista Egyesület 
   www.magyarturistaegyesulet.hu 
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 „HÓD” HTE khsz fő tevékenysége a táboroztatás (vízi-, és kerékpártábor) és honismereti 

kerékpártúrázás szervezése, rendezése, valamint Menedékház üzemeltetése és turista útvonalak 
karbantartása. Az egylet tevékenyen részt vesz a Visegrádi-hegység jelzett turista útjainak és erdei 
létesítményeinek (esőbeállók, erdei padok, asztalok) karbantartásában, felújításában. 

A egylet egész éves túrázási lehetőséget kínál mindazok számára, akik az erdők, mezők, hegyek, vizek, 
vízpartok csendje mellett szeretik a mindig megújuló természet szépségét, szeretnék megismerni hazánk 
évezredes múltját, történelmi, építészeti nevezetességeit.  

Az egylet elsősorban a családok túráztatására fordít nagy gondot azzal, hogy havonta legalább egyszer 
és az évszaknak megfelelően olyan túrákat szervez, amelyeken a kisgyerekes családok is részt tudnak 
venni, térítésmentesen biztosítva a gyerekek részére a túrához szükséges biztonsági felszereléseket is 
(kerékpáros gyerekülés, fejvédő sisak, mentőmellény, sátor). 

Ebben az évben a már hagyománnyá vált tavaszi evezőstúra helyszíne a Tisza-tó, Poroszló. 
 
Az előző években szervezett családos kerékpártábor tapasztalatai alapján a 2014. évben is szervezünk 

családos kerékpártábort, helyszíne: Kis-Balaton. A tábor idején megismerkedhetünk a Kis-Balaton 
növény- és állatvilágával, népi építészetével, történelmi múltjával is, látogatást teszünk természetesen a Kis-
Balaton számunkra is izgalmas területeire, illetve kerékpárral is elérhető víziparadicsom néhány területére.  

A tábor várható időpontja: 2013. augusztus 09. – 16. 
 
Tovább folytatjuk a kisvasúti túramozgalmat, amelynek keretében most is felkeresünk kerékpáros- és 

gyalogtúrával az országon belül (és a határon túli magyar területeken) egy még meglévő és üzemelő 
kisvasutat. Terveink szerint idén a Balatonfenyvesi és a Börzsönyi Kisvasúttal ismerkedhetünk meg. 

A Pilisben található néhány középkori kolostorrom, amelyek meglátogatásával igyekszünk megismerni 
régmúltunk, történelmünk egy darabkáját. 

A 70-es, 80-as években Budapest légvédelmére „szupertitkos” rakétabázisokat telepítettek (mintegy 14 
helyre, un. „Budapest gyűrű”). Ezek közül elsősorban a Pilisben telepített, és 1994-ben végleg elhagyott 
bázisokat nézzük meg (Pilis-tető – 756 m, Lom-hegy – 589 m, Urak asztala – 593 m és Zsámbék).   

 
Az előző években nagy sikere volt a Bihar-hegységben a kerékpáros/gyalogos (Torockó, Pádis, 

Kalotaszeg, Hargita) túráknak. Ebben az évben újra az Olt-völgyébe szervezünk gyalog- és kerékpártúrát. 
 

Tovább folytatjuk a Visegrádi-hegységben a turistautak felújítását, karbantartását, a város 4 
tanösvényének útvonaljelzéseinek gondozását (várhatóan az 5. tanösvény – Szentendrei-szigeten – 
jelzéseinek felfestésével), valamint a Szentendre – Kőhegy „Czibulka János” Menedékház üzemeltetésével, 
korszerűsítésével kapcsolatos feladatait. 

  
A túrák általában nyitottak mindazok számára, akik tudomásul veszik az együtt túrázás alapvető íratlan 
szabályait, de különösen a „HÓD” HTE és a MTE szimbólumvirágával, a havasi gyopárral jelzett túrák. 

 
Kérünk minden sportolni, túrázni szándékozó személyt, éljen a TÚRAPROGRAM – ban felkínált túrázási 

lehetőségekkel. 
 
 
 

Jó túrázást, sportolást, jó időt és jó hangulatú, élményekben gazdag túrázást kívánnak a 

túravezetők! 

 

 

A „HÓD” Honismereti Túraegylet az igényekhez igazodva a változtatás jogát 

fenntartja! 
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A túrán való részvétel lehetőségei és kedvezmények 
 
A felszerelést igénylő vízitúrák (hajó, evező, mentőmellény) és a kedvezményeket biztosító (utazás, 

szállás, szállítás) gyalog- és kerékpártúrák esetén a „HÓD” HTE tagság a nagy értékű felszerelési tárgyak 
igénybevétele miatt feltétlen szükséges. 

Az egyesület az elmúlt évek során vásárolt és használatba kiadott felszerelési tárgyakat – gyermek-
kerékpárülés, fejvédő sisak, mentőmellény, sátor, kerékpártáska, evező, kajak, kenu, stb. – leltárba vette. A 
felszerelési tárgyakat hosszabb időre csak az egyesületi tagdíjat fizető személyek használhatják, 
emellett lehetőség van egy-egy túrán a felszerelések díjmentes használatára vendégek részére is (az igényt 
minden esetben a túra előtt kérjük jelezni a túra vezetőjénél).  

Az egyesület által használatra átadott felszerelési tárgyakért a használó teljes anyagi felelősséggel 
tartozik, azt köteles megőrizni, állagára, használható állapotára vigyázni. Amennyiben a használó gyermek a 
felszerelési tárgyat kinőtte vagy használója továbbra már nem tart igényt rá, kérjük a felszerelési tárgyat, a 
nyilvántartást vezető személy részére visszaszolgáltatni. 

A költségeket igénylő túráknál feltüntettük a túra várható önköltségét, amely általában az útiköltséget, 
szállásdíjat, szállítási díjat, hajóbérleti díjat, múzeumi belépőt, stb. tartalmaz (étkezési költséget csak a jelölt 
túrákon). Az egyesület ebből a költségből anyagi lehetőségeihez mérten – ez mindig az elmúlt időszak 
pályázataira kapott pénzösszegek függvénye – az egyesületi tagok részére – esetenként vendégek részére is 
– 10-50% részvételi költségkedvezményt biztosít.  

 
A túravezetők a túrákat minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül szervezik és vezetik.  
 
A többnapos túrán való részvétel alapvető feltétele a túrára jelentkezés, illetve a feltüntetett előleg 

befizetése a megadott határidőig. Ez elsősorban a szállásfoglalás, a MÁV menetjegy, a kerékpárszállító 
kocsi megrendelése miatt fontos. A megadott határidő után jelentkezők a túrán való részvételét garantálni 
nem tudjuk, illetve a jelentkezés és az előleg befizetése után visszalépők részére az előleget az egyesület 
nem téríti vissza. 

 
Kérünk mindenkit, hogy nagy körültekintéssel és átgondolással jelentkezzen a túrákra, mert előleg 

visszafizetésére lehetőség NINCS!  
 
A egyesület tagja a Magyar Természetjáró Szövetségnek és a Magyar Turista Egyesületnek. A

 szövetségi tagdíjat fizető személyek részére a kedvezmények (részletesen lásd alább): 
☺ a programban szereplő túrán való részvétel során baleset- és felszerelés biztosítás; 
☺  a szövetség menedékházaiban 10-20%-os szállásdíj kedvezmény a tagsági viszonnyal  rendelkező 

 személyek részére (az adott évre érvényesített igazolvány felmutatása mellett); 
☺   kedvezményes múzeumi belépők, kedvezményes turista felszerelési vásárlási lehetőség; 
 (MTSZ kártya igénylése esetén mintegy 150 féle kedvezmény). 
 
A MTE menedékházai: 
☺ Dobogókő, báró Eötvös Lóránd Menedékház:              MTE                   (06/26 – 347 – 534); 
☺ Szentendre – Kőhegy „Czibulka János” Menedékház: „HÓD” HTE khsz (06/26 – 718 – 216); 
                                                                                             (MTE Szentendrei Osztály); 

 
A 2014. évben is folytatjuk a tizenkét évvel ezelőtt elkezdett Szentendre vonzáskörzetében található 

jelzett turistautak felújítását. Az előző években pályázatokon kaptunk anyagi segítséget az általunk felügyelt 
területen a kijelölt turistautak karbantartására. Ez a támogatás 2015. év végéig arra kötelez bennünket, 
hogy minden évben folyamatosan felügyeljük az utakat. Ezen útvonalak bejárása, karbantartása egy-egy 
túrával összekötve, kiemelten szerepelnek az éves programban. 

Az egyesület tagjaitól elvárható kívánalom, hogy az éves programban feltüntetett technikai napokon 
legalább évente négyszer – tavasszal és ősszel 2-2 nap – részt vegyenek az Egyesület által vállalt munkák, 
feladatok elvégzésében (jelzett turistaútvonal karbantartás, menedékház felújítás). Ezek a vállalt feladatok 
minden felnőtt számára elvégezhető munkák. Szakmai hozzáértést kívánó feladatok elvégzéséhez az 
Egyesület minden esetben irányító személyt biztosít. 

 
Az egyesület éppen aktuális programjai olvashatók a www.hodhte.hu honlapon 
A Magyar Turista Egyesület – mint ernyőszervezet – honlapja: www.magyarturistaegyesulet.hu 
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A Magyar Természetjáró Szövetség fényképes, kártyás igazolványt vezetett be, amelyek a kártya 
tulajdonosát egyéb kedvezmények igénybevételére is jogosítják (közel 150 elfogadó helyen).  
A fényképeket (fekete-fehér, vagy színes) elektronikus formában kérjük leadni.  
A kártyás igazolvány 2013. évi díjai a MTSZ tagdíjai alatt találhatók (2014. évben változhatnak). 
Tagsági igazolványok válthatók, érvényesíthetők az egész éves tagsági díj befizetésével az alábbiak szerint: 
 
  
„HÓD” HTE tagdíjak   felnőtt   3 000,-  
     nyugdíjas  1 600,-       
     gyerek (18 év alatt) 1 300,-       
 
Tagdíjfizetés: a márciusi, áprilisi technikai napokon, illetve túranapokon lehetséges! 
 
Magyar Turista Egyesület tagdíjai (a „HÓD” HTE tagdíja tartalmazza): 
     felnőtt              1 000,- 
     gyerek   18 éves korig térítésmentes 
 
Magyar Természetjáró Szövetség tagdíjai (MTSZ, 2014. évi díjak változhatnak)                
                                                                                                                                            
                                     hagyományos                                Turistakártya    +   Turista Magazin 
                                                                                       előfizetéssel         előfizetés nélkül        
  felnőtt                  1 200,-                                  5 500,-                      3 100,- 
  nyugdíjas        600,-                                           4 900,-                      2 500,- 
  gyerek                     300,-                                           4 900,-                      2 500,- 
 
 

 

 A túráról felvilágosítást a túra vezetőjétől az alábbi címen, elérhetőségen lehet kérni: 
 Ábrahám Anna és Attila 2000 Szentendre,     Bükkös-part 68/B.  +36/26 318 509  
 Balázs György 2000 Szentendre, Stéger köz 13.  +36/26 310 090  
 Beck László 2000 Szentendre, Széchenyi István tér 33.  +36/30 544 4873  
 Munkácsi Tiborné 1034 Budapest, Eső u. 10.  +36/1 388 5921  
 Szöllősi Ferenc 2000 Szentendre,  Naspolya u. 3.  +36/26 314 800  
 Tóth Antal 1065 Budapest,  Nagymező u. 32.  +36//1 311 7041  
      Tombor Géza        1239 Budapest,   Rianás u. 27.   +36/20 253 5188 
      Tombor Zsuzsa        1239 Budapest,   Rianás u. 27.   +36/20 931 8247 
 
 Balázs György drótposta tar.katalin@scope.co.hu 
      Beck László      „ beckhod@t-online.hu 
      Benke Ildikó      „  b_cili@yahoo.com 
      Börzsei Ádám  „   borzsei.adam@tmarkt.hu 
      Sallai Csilla               „   sallaisarusi@gmail.hu 
      Tombor Géza         „   geza.tombor@t-online.hu  
      Tombor Zsuzsa              „   tomborzsu@t-online.hu   
 Tóth Antal       „  toth.antal@mng.hu 
      Szaszkó Levente  „   stiedl.eva@gmail.com 
 

FIGYELEM! 

14 év alatti gyerekek csak szülői felügyelettel, és kísérettel vehetnek részt a túrákon!  
 
 

Reméljük, hogy túráink a természet megismerésének, megszeretésének és egy jó baráti 

kapcsolat kialakításának lesznek elindítói. 

 

 

Jó egészséget, jó időt és jó hangulatú, élményekben gazdag túrázást kívánnak a 

túravezetők. 
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Technikai napok 
(lásd a „Túraprogram” – ban is!) 
 
Március 8.  Technikai nap – Turistaútjelzés karbantartás 
   Akasztó-hegy – Öregvágás-hegy (P) 
   (4 km) 
  
 Március 22.  Technikai nap – Turistaútjelzés karbantartás 

   Útvonal jelzéseinek felújítása, elszórt hulladék összegyűjtése. 
   Fagyos katona – Lajosforrás (S) alapozás 
   (8 km)    
     

Március 29.  Technikai nap – Turistaútjelzés karbantartás 
   Útvonal jelzéseinek felújítása, elszórt hulladék összegyűjtése. 

   Fagyos katona – Lajosforrás (S) színfestés 
   (8 km) 

 
Április 11.  Technikai nap – Turistaútjelzés karbantartás 

   Pilisszentkereszt – Öreg-vágás-hegy (K+)       
   (5 km) 

 
 Szeptember 27. Technikai nap – Turistaútjelzés karbantartás 
  Útvonal jelzéseinek felújítása. 
   Pilisszentkereszt (S+) – Morgó-hegy  
    (2 km) 

 
Október 11.  Technikai nap – Turistaútjelzés karbantartás 
  Útvonal jelzéseinek felújítása 

  Pilisszentkereszt – Dobogókő (P) 
   (4 km) 

     
Október 25.  Technikai nap – Turistaútjelzés karbantartás 

   Útvonal jelzéseinek felújítása 
   Álló-rét – Határcsárda (Z)        

    (5 km) 
 
A technikai – munkanapokon a részvétel nem kötelező, de az egyesület tagjai részére legalább négy nap 
(2 – 2 nap tavasszal és ősszel) ledolgozása ajánlott. 
Az elmúlt években a munka végzéséhez a szükséges anyagi feltételeket (szerszámok, festék, ecset, 
irányjelző táblák, illetve az útiköltség egy részét) Szentendre Város Önkormányzata és a „HÓD” HTE 
khsz, a szemeteszsákokat a Pilisi Parkerdő Zrt. biztosította.    

 

„HÓD” Honismereti Túraegylet 
  közhasznú szervezet 

MTE Szentendrei Osztálya 

186 – 60207 – 1 – 13 
 

Ahhoz, hogy a rendelkezése teljesíthető legyen, a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon 
az Ön nevét, lakcímét és az adóazonosító jelét pontosan tüntesse fel. 
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Ismét eltelt egy esztendő, sok örömmel, sok túrával, közben sok nehézséggel küzdve, de 
átvészeltük a gondokat, bajokat. A természet adta örömök segítettek a túlélésben: az erdő 

szépsége, a fák susogása, a föld és a növények illata, a magyar táj utolérhetetlen hangulata, és nem 
utolsó sorban az a közösségi érzés, hogy barátainkkal, túratársainkkal együtt élvezhettük a 

természet csodáit. A természetét, mely körülvesz és kiszolgál bennünket, melyben élünk, és amit 
védeni, az utókornak megőrizni kötelességünk. 

 
A túrára szeretettel várunk minden túratársat, gyermekeket, fiatalokat, időseket és családokat, 

korhatár nélkül, hiszen túrázni együtt jó igazán! 
 

2 0 1 4  
   

B O L D O G  Ú J  É V E T ! 
 

J A N U Á R  
 

  Január 4. Családos madáretető gyalogtúra 
Madáreleség: napraforgó, köles  
 

    
 

Pilis 
Csobánka (S+) – Oszoly-csúcs (S) – Pomáz, kilátó (S) – POMÁZ, HÉV  
  Túratáv           :            6 km 
Túravezető : Tombor Géza 
Találkozás   : 9:30 - kor Pomáz VOLÁN pu. 
Költségek    : 400,-Ft/fő 

 

 

 

Január 18. Családos madáretető gyalogtúra 
Madáreleség: napraforgó, köles  
 

   

Budai-hegység 
Budaörs (P) – Farkas-hegy (P) – KFKI (P) – Kakukk-hegy (P) – Rupp-hegy  

Túratáv      :           8 km 
Túravezető  : Sarusi-Kiss Dorottya 
Találkozás       : 9:00 - kor Móricz Zs. körtér 
Költségek        : 600,-Ft/fő 

 
 
 

 

Január 25. Családos gyalogtúra 
Közepesen nehéz túra 
 

   

Pilis 
Két-bükkfa-nyereg – Simon halála – Pilis-tető (katonai bázis) – Pilisszentkereszt (Z)   
Túratáv     : 12 km 
Túravezető : Tombor Zsuzsa 
Találkozás       : 8:00 órakor Nyugati pu Szobra induló vonatnál 
Költségek        : 800,-Ft/fő 

 
 
 

 
 

F E B R U Á R  
 

Február 8. Családos gyalogtúra 
Könnyű séta 
 

 

   
     

Budai-hegység 
Budaörs (P+) – Repülés emlékmű (P) – Végvári-szikla (P) – Makkosmária  

Túratáv : 10 km 
Túravezető : Beck László  
Találkozás  : 8:45 óra – kor  Móricz Zs. körtér, 40-es kékbusz                           
Költségek    : 1 000,-Ft/fő 
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Február 15.   Téli vadvízi evezés  
 

   

Hévízi-patak 
Hévíz – Fenékpuszta  
Túratáv : 10 km 
Túravezető : Beck László  
Jelentkezés : január 4. (előjelentkezés elvárható) 

  Költségek : ≈ 5 000,- (hajóbérlet + utazás) 
 
 
 

M á r c i u s  
 

Március 1. Családos kerékpártúra 
Formába lendítő bemelegítés, könnyű, családos kerekezés 
 

    

Dunakanyar, Szentendrei-sziget 
Szentendre – Határcsárda – Szigetmonostor – Tahi – Kisoroszi – Sziget 
É-i csúcs – Pásztor-kert – Váci RÉV – Surány – Szentendre  
Túratáv       : 45 km 
Túravezető  : Tombor Géza 
Találkozás  : 10:00 – kor Szentendre,  HÉV állomás 

  Költség       : 1 200,-Ft 
  Figyelem! a túrához felnőttek részére a Fővárosi Vízművek engedélye                   
                   szükséges! 

 
 

 
 

 

Március 8.  Technikai nap – Turistaútjelzés karbantartás 
Lásd: Technikai napok 

   

 
Akasztó-hegy – Öregvágás-hegy (P) 4 km 
Találkozás : 8:45 – kor Szentendre, VOLÁN 

  Szervező        :            Stidl Éva 
  Felelős           :            Szaszkó levente 

 

Március 15. Országos kéktúra kerékpárral 
(nehéz hegyi terep) 
 

   

Pilis 
Fenyőgyöngye – Hármashatár-hegy – Rozália téglagyár – Csobánka 
Túratáv       : 25 km 
Túravezető  : Tombor Géza 
Találkozás  : A program később kerül kiírásra 

  Költség       : (útiköltség) 

 

 

Március 16.  Országos kéktúra kerékpárral 
(nehéz hegyi terep) 
 

   

Pilis 
Csobánka – Dobogókő – Pilisszentlászló – Visegrád (komp) 
Túratáv       : 28 km 
Túravezető  : Tombor Zsuzsa 
Találkozás  : A program később kerül kiírásra 
Költség       : (útiköltség) 

 

 

 
 

A „HÓD” Honismereti Túraegylet az igényekhez igazodva a változtatás jogát 

fenntartja! 
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Március 22. Technikai nap – Turistaútjelzés karbantartás, festés felújítás 

   

 
Fagyos katona – Lajosforrás (S alapozás) 8 km  
Találkozó        :           9:00 – kor Szentendre, HÉV végállomás 
Szervező        :           Beck László 
Felelős           :           Csontos Fanni  

 
 

 

Március 23. Technikai nap – Turistaútjelzés karbantartás, festés felújítás 

   

 
Fagyos katona – Lajosforrás (S színfestés) 8 km  
Találkozó        :           9:00 – kor Szentendre, HÉV végállomás 
Szervező        :           Beck László 
Felelős           :           Csontos Fanni  

 
 

 
 
 
 

Á p r i l i s  
 

Április 5. Kerékpártúra  
(nehéz, hegyi – erdei terep, csak gyakorlott kerekeseknek) 
Börzsönyi Kisvasút 
 

   

Szentendrei – sziget, Börzsöny  
Szob – Márianosztra – Kóspallag – Kisinóci th. – Királyrét – Kismaros – Verőce 
– Vác – Tahi – Szentendre 
Túratáv       :  60 km 
Túravezető  : Beck László  
Jelentkezés    :            március 26.-ig.      
Találkozás   : 8:45 – kor Bp, Nyugati pu,  
Költség        : 1 500,-Ft 

  

Április 11. Technikai nap – Turistaútjelzés karbantartás, festés felújítás 

   

 
Pilisszentkereszt – Öreg-vágás-hegy (K+) 5 km  
Találkozó       :            8:50-kor, Pomáz 
Szervező       :            Ábrahám Anna 
Felelős           :           Ábrahám Attila 

 
 

 
Április 26. Családos kerékpártúra 

Medvehagyma – túra 
 (közepesen nehéz hegyi terep) 
 

   

Gerecse 
Szárliget – Tardos – Vértestolna – Tarján – Tatabánya  
Túratáv        :   45 km 
Túravezető   :  Beck László 
Költség        : 1 500,-Ft (MÁV)   

 A növényismertető és a távcső ne maradjon otthon! 

 

 
 

A természet köztisztasági hivatala szelektív. 
Nehezen bomló, természetidegen hulladékot 

ne hagyj a természetben. 
Ha ki tudtad vinni, a következő hulladékgyűjtőig még elviheted! 
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M Á J U S  
 
 
Május 1. – 3. Vízitúra 

(kezdőknek is ajánlott) 
 

   
 

Tisza-tó 
Poroszlói- és Sarudi – medencék bejárása 
Túratávok       : napi 15 – 20 km 
Túravezető    : Beck László 
Jelentkezés   : április 5. (előjelentkezés elvárható). 
Költség          : ≈ 12 000,- (hajóbérlet + szállás)  
Előlegfizetés   :            5 000,-Ft/fő (jelentkezéskor).  
Szállás    : Gyermek és Ifjúsági Szálláshely 

  

 
 

 

Május 10.  Családos kerékpártúra  
Dunai – nagykör  
(közepesen nehéz kerekezés)   
 

   

Szentendrei – sziget  
Szentendre – Tahi – Vác – Sződliget – Göd – Dunakeszi – 
– Megyeri híd – Duna-part – Szentendre  
Túratáv       : 55 km 
Túravezető  : Ábrahám Anna  
Jelentkezés : március 8. – ig  
Költség        : ≈ 1 000,-Ft 

 

 

 

Május 24. Növényismertető családos kerékpártúra 
Király – út (új kijelölésű hegyi-erdei kerékpárút) 
 

   

Pilis   
Tahi (Z) – Etetői-rét (K+) – Visegrád – Dunabogdány – Leányfalu – Szentendre   
Túratáv       : 45 km 
Túravezető  : Tombor Géza és Tombor Zsuzsa  
Találkozás   : 8:30 – kor Szentendre HÉV áll. 
Növényismertetőt és fényképezőgépet hozzál! 

 
 
 

 
 

Június 
 

Június 7. – 9. Családos kerékpártúra – Pünkösdi kerekezés 
A „Polányi Passió”  megtekintése 
 

   

Magyarpolány 
Devecser – Magyarpolány – Somló-hegy – Nyirád – Sümeg – Tapolca  
Túratáv       : 130 km 
Túravezető  : Beck László  
Jelentkezés :   május 5. – ig (előjelentkezés elvárható) 
Előleg             :              5 000,-Ft/fő 
Költség       : 12 000,-Ft/fő (MÁV, szállás + Passió-játék) 
Szállás            :            Iskolai tanterem 

 

 

 

Június 15. – 21. Országos kéktúra kerékpárral 
(közepesen nehéz hegyi terep) 
 

 

Zempléni-hegység    
Felsővadász – Boldogkőváralja– Hollóháza – Nagy-Milic (893 m) 
Túratáv       :  140 km 
 Túravezető  : Beck László  

  Költség       : ≈ 15 000,-Ft 
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„Mivel csak vendégek vagyunk a természetben, ennek megfelelően kell viselkednünk.”  

 
 

Július 3. –  
   Július 12. 

Duna-menti kerékpártúra 
Kerekezés a Duna mellett  
(közepesen nehéz kerékpártúra) 
 

 

Ulm – Budapest  
Ulm – Ingolstadt – Passau – Linz – Melk – Bécs – Pozsony – Budapest   
Túratáv        :  950 km 
Napi túratáv    :            napi kb. 80 – 100 km 
Túravezető     :  Tombor Géza  
Jelentkezés :   május 10. – ig (előjelentkezés kötelező) 
Költség        : ≈ 50 000,- (szállás + étkezés) + utazás 
A program később kerül kiírásra. 

 
 

 
J ú l i u s  
 

Július 26. –  
    Augusztus 2. 

Erdély 
Gyalogtúra a Háromszéki – havasokban  
(közepesen nehéz gyalogtúra) 
 

 

Háromszéki – havasok  
Brassó – Sepsiszentgyörgy – Kézdivásárhely – Kovászna  
Túratáv        :  napi kb. 15 – 20 km 
Túravezető     :  Beck László  
Jelentkezés :   május 10. – ig (előjelentkezés elvárható) 
Előleg             :            10 000,-Ft). 
Költség        : ≈ 50 000,- (utazás + szállás + étkezés)  

 
 

 
 

A u g u s z t u s  
 

Augusztus 9.                 
                    – 16. 

Családos kerékpártábor 
 (külön Táborprogram szerint) 
 

  
 

Kis-Balaton 
Keszthely – Zalakaros – Balatonfenyves – Vörs – Zalavár  
Túratáv        :  napi kb. 25 – 55 km 
Táborszervező:  Udvarhelyi Edina  
Jelentkezés :   július 12. – ig (kötelező jelentkezés) 
Előleg             :            5 000,-Ft). 
Költség        : ≈ 15 000,- (utazás + szállás + étkezés)  
Étkezés       : naponta közös főzés 
Szállás : saját sátorban 

 
 

 

Augusztus 19.              
                   – 20. 

Családos kerékpártúra  
Könnyű, családos tekerés 
 

  

Duna – Tisza köze 
Kecskemét – Bugac – Soltvadkert – Kiskunmajsa – Tompa  
Túratáv       :  160 km 
Túravezető   :  Beck László  
Jelentkezés  :  július 14. – ig (elvárható előjelentkezés). 
Költség        : ≈ 15 000,-Ft (utazás + kerékpárszállítás + szállás) 
Előleg             :                 5 000,-Ft a jelentkezéskor 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bugac                         
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Augusztus 30.  Családos kerékpártúra 
Pilisi tekergés 
(közepesen nehéz hegyi terep) 
 

   

Esztergom – Strázsa-hegy – Csobánka – Szentendre  
Esztergom – Strázsa-hegy – Sátorkőpuszta – Kesztölc – Klastrompuszta   
– Pilisszántó – Csobánka – Pomáz – Szentendre  
 Túratáv       : 55 km 
 Túravezető  : Tombor Zsuzsa  
 Költség       : ≈ 1 000,-Ft  

 
 

S z e p t e m b e r  
 

Szeptember 6. 

  

V. Pilis Tekerő 
Szentendrei Kistérség és a DPTKT szervezése 
Extra kalandtúra                 : 65 km 
kalandtúra                          : 40 km 
könnyű, családos tekerés  : 25 km 
 

  

Pilis és Visegrádi-hegység 
Kerékpáros kalandtúra 
  Útvonal           :            külön program szerint 
Túratáv       : 25/65 km 
Jelentkezés    :            kiírás szerint 
Nevezési díj : ≈ 800 – 1 500,-Ft  

 

 

 

Szeptember 20.                 
                  – 21. 

Kerékpártúra  
 (könnyű, hegyi-erdei terep) 

 

   

„Móri ezerjó” kerékpártúra 
Vértesi tekergés 
Oroszlány – Pusztavám – Mór – Csókakő – Bodajk – Székesfehérvár  
Túratáv        : 160 km 
Túravezető  : Beck László  
Találkozás  : később kerül kijelölésre  
Költség      : 10 000,-Ft (utazás, szállás)  

 

Szeptember 27. Technikai nap – Turistaútjelzés karbantartás 
 

  

Útjelzés felújítás – Elszórt hulladék összegyűjtése 
  Pilisszentkereszt (S+) – Morgó-hegy (2 km) 
  Túravezető     :            Ábrahám Gyula 
Találkozó : 9:30-kor Pomáz, VOLÁN pu. 

 Felelős           :             Ábrahám Anna 

 
 

O k t ó b e r  
 

Október 5. Családos kerékpártúra 
1848-49 emlékhelyei 
 

    

Gödöllő – Isaszeg  
Szentendre – Megyeri híd – Dunakeszi – Mogyoród – Gödöllő – 
Máriabesnyő – Isaszeg – Kistarcsa – Fót – Megyeri híd– Szentendre  
Túratáv       : 75 km 
Túravezető  : Beck László 
Találkozás  : 9:00 – kor Szentendre,  HÉV állomás 

  Költség       : 1 200,-Ft 
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Október 11. Technikai nap – Turistaútjelzés karbantartás 
 

  

Elszórt hulladék összegyűjtése, jelzés felújítás 
Pilisszentkereszt – Dobogókő (P)   
  Túravezető     :            Tombor Géza 
Találkozó : 7:45-kor Szentendre, VOLÁN pu. 

                  9:00-kor Lenfonó, HÉV megálló 

 

Október 18. 
                  – 19. 

Családos kerékpártúra  
Daru – les  
(könnyű családos kerekezés) 
 

 

  

Hortobágy 
Egyek – Ohat – Hortobágy – Debrecen   
Debrecen, Zsuzsi Kisvasút 
Túratáv       : 65 km 
Túravezető  : Beck László  
Jelentkezés    :            augusztus 20.-ig (kötelező jelentkezés). 
Költségek  : ≈ 10 000,-Ft (utazás + kerékpárszállítás + szállás) 

  Előleg             :                 5 000,-Ft/fő 

 

 

 
 

Október 25.  Technikai nap – Turistaútjelzés karbantartás 
 

  

Elszórt hulladék összegyűjtése, jelzés felújítás 
  Álló-rét – Határcsárda (Z) 5 km 
  Túravezető     :             Sallai Csilla és Sarusi Kiss Dorottya  
Találkozó        :             8:45-kor Szentendre, VOLÁN pu. 
Felelős            :            Sallai Csilla 

 

N o v e m b e r  
 
 

November 8. Családos kerékpártúra 
(könnyű, családos kerekezés) 

  

 
Szentendrei-sziget  
Szentendre – Tahi – Kisoroszi – Váci-rév – Surány – Horány – Szigetmonostor – 
Szentendre   
Túratáv       :     65 km  
Túravezető  :     Börzsei Ádám 
Találkozás   :     9:35 – kor Szentendre HÉV végállomás 
Költség : 1 000,-Ft 

 

November 15. Családos gyalogtúra  
Tatai Öreg-tóhoz 
Vadlúd sokadalom megfigyelése a páratlanul gazdag madár – paradicsomban  
 

 

  
 

Tatai Öreg-tó  
Túratáv       : 8 km 
Túravezető : Beck László 
Találkozó    : 7:00 – kor Bp. Déli pu. 
Visszaérkezés:            17:40 – kor Bp. Déli pu. 
Költség       : 2 000,-Ft (felnőtt) 

 

 

Tata régi főtér 
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November 22. Gyalogtúra, családos kirándulás 
Urak asztala (volt katonai bázis) 
 

  

Visegrádi – hegység 
Pilisszentlászló (P) – Pap-rét – Urak asztala – Ördögmalom vízesés – Visegrád  
Túratáv       :     15 km  
Túravezető  :     Beck László 
Találkozás   :     8:45 – kor Szentendre VOLÁN autóbusz áll. 
Költség : 800,-Ft 

 
D e c e m b e r  
 

December 6. Gyalogos puttonytúra 
Mikulás – túra 
(nem csak gyerekeknek) 
 

  

Pilis és Visegrádi-hegység 
Dobogókő báró Eötvös Loránd Menedékház (vagy egészen máshol) 
Pilisszentkereszt (Z) – Két-bükkfa-nyereg – Dobogókő       
Túratáv        :      10 km 
Ajánlott korhatár:  1 – 99 év között 
Túravezető     :            Minden gyerek 
Felelős        : Iszlai Ágnes  
Találkozás   : 9:15 – kor Pomáz, VOLÁN pu.                             

 

December 13. Látogatás a „Gyémántcsiszoló”- ban Szentendrén 
Az ékszerkészítés és csiszolás misztikus világa 
 

   

Gyémánttörténelem, a változatos gyémánt és drágakő ékszerek világa 
  Túratáv           :            0 km 
Túravezető : Beck László 
Találkozás   : később kerül kijelölésre 

  Költségek    : 0,-Ft 

 
 
 

 

December 31.         
  

SZILVESZTERI gyalogtúra 
Pezsgős elő-szédelgés 
 

  

Pilis 
Külső Bécsi út (K) – Pilisborosjenő (K) – Teve-sziklák – Csobánka   
  Túratáv           :            8 km  
  Túravezető  : Beck László 
Költség : 300,-Ft 

 
 
Warsányi István  
(pálos szerzetes, aki a Klastrompusztai monostor területén nyugszik, az alapításról írt verset, kőbe véste még 
a török pusztítás előtt, így maradt az utókorra) 

 
” Egykor az úttalan pusztáknak útjait járva  
Nagy hegyek alján kis kunyhókban laktak atyáink, 
S barlangok rejtették őket el a világtól. 
Boldog Özséb, ez a szent ember, remete, pap emelte  
Itt a Keresztnek tiszteletére ezt a monostort, 
Jöttek is ide hozzá a testvérek seregestől, 
S elhagyva a magányt kezdtek közös életet élni.  
Innen terjedt szét a világra Remete Szent Pál 
Rendje, amelynek hófehér a ruhája s a lelke.  
Nagy folyamok is ilyen kicsi forrásból fakadoznak.” 
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Jelmagyarázat 
 

 

            
 

Szállás sátorban 
 
 

 

           Gyalogtúra 
        1: könnyű túra 
        2: közepesen nehéz túra 

         3: nehéz túra 
 

 

  
Evezőstúra, csak gyakorlott evezősöknek 

 
 
 

 

 
Evezőstúra, könnyű, családos túra 
 
 

 

 

 
Kerékpártúra, könnyű, családos túra 
 
 

 

 

 
Kerékpártúra, közepesen nehéz túra 
 
 

 

 

 
 
Kerékpártúra, nehéz terep 
 
 

 

 
 
Ajánlott nyílt túra 
 
 

 

 
 
Technikai túra 
 
 

 

 

A „HÓD” Honismereti Túraegylet közhasznú szervezet az igényekhez igazodva a 

változtatás jogát fenntartja! 
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„…élj, s mozogj, hogy életet ne unj.”                  
„Mivel csak vendégek vagyunk a természetben, ennek megfelelően kell viselkednünk.”  

 
 

 
 
 

Amennyiben Ön személyi jövedelemadójának 1%-ával egyesületünk tevékenységét kívánja 

támogatni, az alábbi nevet és adószámot jelölje meg az adóbevallásában: 
 
 

„HÓD” Honismereti Túraegylet 
  közhasznú szervezet 

MTE Szentendrei Osztálya 

 

186 – 60207 – 1 – 13 
 
 

Ahhoz, hogy a rendelkezése teljesíthető legyen, a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon 
az Ön nevét, lakcímét és az adóazonosító jelét pontosan tüntesse fel. 

 
 
 
 
 

A „HÓD” Honismereti Túraegylet  
közhasznú szervezet 

MTE Szentendrei Osztálya 
 

köszönetét fejezi ki  
 

mindazon személyeknek, akik az előző évek SZJA 1% - át az Egylet részére ajánlották fel.  
Az eddig felajánlott összegeket a „HÓD” HTE khsz  

turistaút karbantartás költségeire, valamint  
Mikulás – túra költségeire és  

Szentendre-Kőhegy „Czibulka János” Menedékház 
karbantartási munkáira fordította. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


