
Kerékpártúrák a Magyar Turista szervezésében – Bicskén! 

 

Szerkesztıségünk – partnerei (Bársony István Alapítvány, Bicske Város Önkormányzata) 
támogatásával – Lovasberény és Moha után ez évben bicskei rajt- és célhellyel rendezi meg a 
már hagyományosnak mondható kerékpáros teljesítmény- és Bársony István emléktúrákat. 
Célunk ezúttal is változatlan! Szervezett kerékpározásra hívni a teljesítménytúrázókat, az 
országjárókat, oly módon, hogy rendezvényünkön mindenki erınlétének, érdeklıdési körének 
megfelelıen választhasson túraútvonalat. Az öt táv széles kínálatot nyújt mind a kihívást, 
mind az útvonalak menti érdekességeket kedvelıknek. 
 
Támogatóinknak köszönhetıen a túra napján kerékpárosaink 50%-os kedvezménnyel tehetnek 
látogatást az Alcsúti Arborétumban (www.alcsutiarboretum.hu) és ingyenesen tekinthetik 
meg a Pro Vértes Közalapítvány által mőködtetett csákvári Gessner-ház fogadóközpont 
(www.vertesinaturpark.hu) bemutatótermeinek látnivalóit, sıt 12, 13 és 14 órakor tárlatvezetı 
szakember kalauzolásával ismerhetik meg a régi malomépületben kialakított kiállítás 
érdekességeit. Az arborétum és Gessner-ház felkeresése a túrák teljesítése szempontjából nem 
kötelezı, de hisszük, hogy felkeresésük kihagyhatatlan élményt nyújt az országot járó 
kerékpárosoknak, túrázóknak.  
Ugyancsak érdemes megállni, és megtekinteni Lovasberény látnivalóit – gondolunk itt a 
Cziráky-kastélyra és a mellette álló kápolnára vagy épp a Hild József által tervezett római 
katolikus templomra. És mert a túrák útvonala mentén még számos érdekesség található, 
ezeket – a teljességre nem törekedve – csak felsorolásszerően adjuk közre: Kápolnásnyéken 
Vörösmarty Mihály Helytörténeti Győjtemény és Emlékmúzeum; Velencén Vörösmarty 
présháza, Wenkheim-kastély; Pákozdon a régi 1848-as emlékmő; Nadapon szintezési ısjegy; 
Csákváron Esterházy-kastély parkja, Csíkvarsai-rét; Száron Kálvária; Csákvár és Bicske 
között Repülıs emlékmő, amely az 1931-es magyar óceánrepülésnek állít emléket. 
Természetesen kiemeljük a túráinknak rajt- és célhelyszínt biztosító város, Bicske 
érdekességeit is. A ma nevelıotthonként üzemelı Batthyány-kastély parkja térítésmentesen 
látogatható – szépsége miatt sem érdemes kihagyni! És ne feledkezzünk meg a város 
katolikus és református templomáról, a Hısök tere szobrairól és parkjáról… no meg a túra 
hétvégéjén megrendezésre kerülı Bicske Napok érdekes rendezvényeirıl sem, amelyrıl a 
Magyar Turista májusi számában olvashatnak majd részletes ismertetıt. 
 
A túra teljesítıi a választott távtól függıen az ellenırzıpontokon csokit, nápolyit és frissítı 
italt kapnak, a célban pedig minden teljesítınek jár egy 0,5 literes VIVIEN ásványvíz, 
továbbá egy utalvány, amely 20%-os fogyasztási kedvezményre és étkezés esetén egy 
üdítıital-meghívásra jogosítja fel a bicskei Korona Étterem és Pizzafaló pizzéria 
(www.pizzafalo.hu) felkeresıit.  
Partnereinknek és támogatóinknak köszönhetıen a túratávok teljesítıi között kerékpáros 
felszerelési tárgyakat, a Bársony István emléktúrák résztvevıi között pedig 40 darab Bársony 
István-kötetet sorsolunk ki. Ugyancsak kisorsolásra kerül 26 darab – erre az alkalomra 
készített, de december 31-ig felhasználható – múzeumi belépı az érdi Magyar Földrajzi 
Múzeumba (www.foldrajzimuzeum.hu). 
És ami minden teljesítménytúra elmaradhatatlan része, a teljesítık célba érkezéskor kitőzıt és 
oklevelet kapnak, illetve a leghosszabb távot (Bicske-130) végigbiciklizık érmet és oklevelet 
vehetnek át. 
 

 

 

 

 



 

Idıpont: 2008. május 17. szombat 
Rajthely:  Bicske – Sportpálya 
Cél:  Bicske – Sportpálya (a cél 17.30-kor zár) 
 
Rajtidı:  130 km:   8.30–9.30 
   75 km:    9.00–10.30 
   55 km:    9.00–11.00  

Bársony István emléktúrák:  9.00-11.00  
 
Túratávok: 

 
• Bicske-130: táv 127 km, szintemelkedés 1100 m, szintidı 7 óra 30 perc, a teljesítéshez 

szükséges átlagsebesség 17 km/h 
• Bicske-75: táv 72 km, szintemelkedés 645 m, szintidı 5 óra, a teljesítéshez szükséges 

átlagsebesség 14,5 km/h 
• Bicske-55: táv 56 km, szintemelkedés 433 m, szintidı 4 óra, a teljesítéshez szükséges 

átlagsebesség 14 km/h 
• Bársony István emléktúra 55: táv 55 km, szintemelkedés 433 m, szintidı nincs – a cél 

17.30-kor zár 
• Bársony István emléktúra 35: táv 35 km, szintemelkedés 250 m, szintidı nincs – a cél 

17.30-kor zár 
 
Bicske-130 

Bicske – Felcsút – Alcsútdoboz – Vértesacsa – Lovasberény – Vereb – Pázmánd – Kápolnásnyék – 
Velence – Gárdony – Agárd – Pákozd – Sukoró – Velence – Nadap – Lovasberény – Csákvár – 
Vértesboglár – Szár – Szárliget – Nagyegyháza – Óbarok – Bicske 
Bicske-75 
Útvonal: Bicske – Felcsút – Alcsútdoboz – Vértesacsa – Lovasberény – Csákvár – Vértesboglár – Szár 
– Szárliget – Nagyegyháza – Óbarok – Bicske 
 
Bicske-55 
Útvonal: Bicske – Felcsút – Alcsútdoboz – Vértesacsa – Lovasberény – Csákvár – Vértesboglár – 
Bicske 
 
Bársony István emléktúra 55  
Útvonal: Bicske – Felcsút – Alcsútdoboz – Vértesacsa – Lovasberény – Csákvár – Vértesboglár – 
Bicske 
 
Bársony István emléktúra 35 
Útvonal: Bicske – Vértesboglár – Csákvár – Vértesboglár – Bicske 
 
 
Rendezési hozzájárulás: 

 

Bicske-130:    1.100 Ft (Magyar Turista Kártya kedvezmény 300 Ft) 
Bicske-75:             900 Ft (Magyar Turista Kártya kedvezmény 200 Ft) 
Bicske-55:             700 Ft (Magyar Turista Kártya kedvezmény 200 Ft) 
Bársony István emléktúra 55:     550 Ft (Magyar Turista Kártya kedvezmény 150 Ft) 
Bársony István emléktúra 35:    350 Ft (Magyar Turista Kártya kedvezmény 100 Ft) 
 
A Fejér Megyei Természetbarát Szövetség tagjai a Magyar Turista Kártya tulajdonosokat 
megilletı kedvezményre jogosultak! 
 



További részletek és folyamatosan frissülı információk a www.magyarturista.hu honlapon 
találhatók! 
 
Támogatók: 

 
• Bársony István Alapítvány 
• Bicske Város Önkormányzata 
• Schwinn-Csepel Kerékpárgyártó és -forgalmazó Zrt.  
• VIVIEN Ásványvíz és Üdítıital Rt.     
• Korona Étterem és Pizzafaló pizzéria – Bicske    
• Magyar Földrajzi Múzeum – Érd     
• Tájoló 98 Térképészeti Iroda Bt.     
• Alcsúti Arborétum       
• Mackensen Kft.       
• Budapesti Kerékpáros Szövetség     
• Tájak Korok Múzeumok Egyesület     
• Pro Vértes Közalapítvány      
• Muskátli vendéglı – Lovasberény     
• Liget presszó – Lovasberény 
• Horgászbüfé – Agárd 
• Csákvári csárda – Csákvár 

 
 
 
 
 


