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2017. évi munkánkhoz és programjainkhoz segítséget és anyagi támogatást nyújtottak: 
 

A 2017. évi turistaútvonalak- és jelzések karbantartásához támogatást nyújtott: 
 Pilisi Parkerdő Zrt:    Hulladékgyűjtéshez szemeteszsákok; 

 
 

A 2018. évi Túraprogram-ot összeállította: Beck László – Tombor Géza  

   nyomdai munka:      Hoppá 

                            Grafikai Stúdió 
 

  
 

Szentendre, 2017. 11. 12. 
 
 

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 – 2 – 13 
Számlaszám:  Dunakanyar Takarékszövetkezet  
    64700076 – 10015177  
„HÓD” HTE honlap www.hodhte.hu 
 
 
Menedékházunk 
Szentendre – Kőhegy „Czibulka János” Menedékház 
Üzemeltető    „HÓD” HTE khsz  
Gondnok:  Schramkó Péter 
Telefon  +36/20 4424 010 
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 
 

 
„A látóhatár, amit az ember szeme megpillant, sosem a végső part, mert ezen a 

            látóhatáron túl van még egy másik, azután egy következő, mindvégig”.  
/Flaubert/ 
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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 Szentendre – Kőhegy „Czibulka János” 
Menedékház üzemeltetési felügyeletében, valamint a Visegrádi-hegység jelzett turista útjainak és 
erdei létesítményeinek (esőbeállók, erdei padok, asztalok) karbantartásában, felújításában. 
Az 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). 
A elmúlt években már hagyománnyá váltak a téli és a tavaszi evezőstúrák.  
Helyszíneik: Hévízi-patak és Bodrog-ártér, de ebben az évben tervbe vesszük az Által-ér végig 
evezését is. 
Az előző években szervezett családos kerékpártábor tapasztalatai alapján a 2018. évben is 
szervezünk családos kerékpártábort – immár XVIII. alkalommal – melynek helyszíne: Fertő-tó, 
vagy a Balaton-felvidék. Várjuk a javaslatokat a tábor pontos helyszínére, és vállalkozó kedvű 
szervezőkre. Olyan tábort szeretnénk – az elmúlt évek hagyományait követve – ahol a tábor idején 
megismerkedhetünk az adott tájegység növény- és állatvilágával, népi építészetével, történelmi 
múltjával is. 
A tábor várható időpontja: 2018. július 7. – 14. 
 
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 Kemencei Kisvasúttal ismerkedhetünk meg. 
Folyamatban van egy együttműködési megállapodás a Kisvasutak Baráti Köre Egyesülettel, melynek 
keretében 2018. évtől segítséget nyújtunk a Kemencei Kisvasút nyomvonalának karbantartásában. 
 
A Pilisben található néhány középkori kolostorrom, amelyek meglátogatásával igyekszünk 
megismerni régmúltunk, történelmünk egy darabkáját. 

 
Az előző években nagy sikere volt az Erdélybe szervezett és vezetett kerékpáros/gyalogos (Torockó, 
Pádis, Kalotaszeg, Hargita és Gyimes, Háromszék, Radnai-havasok) túráknak.  
Ebben az évben a Retyezát hegység környékére szervezünk gyalogtúrát. 
 
Tovább folytatjuk a Visegrádi-hegységben a turistautak felújítását, karbantartását, a város 4 
tanösvényének útvonaljelzéseinek gondozását, valamint a Szentendre – Kőhegy „Czibulka János” 
Menedékház üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a Kisvasutak Baráti Köre 
Egyesülettel megkötött együttműködési megállapodás keretében a Kemencei Kisvasút 
karbantartásában. 
A túrák általában nyitottak mindazok számára, akik tudomásul veszik az együtt túrázás alapvető 
íratlan szabályait, de különösen a „HÓD” HTE és az 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 és a vállalt karbantartási feladatok elvégzéséért 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 az esetlegesen 
feltüntetett előleg befizetése a megadott határidőig. Ez elsősorban a szállásfoglalás és 
szállásmegrendelés 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). 
 

Menedékházaink: 
 Dobogókő, báró Eötvös Lóránd Menedékház: MTE                   (+36/26 347 534); 
 Kőhegy „Czibulka János” Menedékház: „HÓD” HTE khsz (+36/20 4424 010); 
                                                                       (MTE Szentendrei Osztály); 
 

A 2018. évben is folytatjuk a tizenöt évvel ezelőtt elkezdett Szentendre vonzáskörzetében található 
jelzett turistautak felújítását. Az előző években megbízás alapján kaptunk anyagi segítséget az 
általunk felügyelt területen a kijelölt turistautak karbantartására. Ez a támogatás a következő 
években arra kötelez bennünket, hogy minden évben folyamatosan felügyeljük az utakat. Ezen 
útvonalak bejárása, karbantartása egy-egy túrával összekötve, kiemelten szerepelnek az éves 
programban. Ebben az évben is különös gondot fordítunk az újra felfedezett Sándor-forrás 
rendbetételére. 
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Az Egylet tagjaitól elvárható kívánalom, hogy az éves programban feltüntetett technikai napokon 
legalább évente négyszer – tavasszal és ősszel 2-2 nap – részt vegyenek az Egylet által vállalt 
munkák, feladatok elvégzésében – jelzett turistaútvonal karbantartás. Ezek a vállalt feladatok 
minden felnőtt számára elvégezhető munkák. Szakmai hozzáértést kívánó feladatok elvégzéséhez az 
Egylet minden esetben irányító személyt biztosít. Csak az elvégzett feladatok után tudja az Egylet 
teljesíteni a honismereti kerékpártábor, vagy egyéb többnapos túrák költségeinek csökkentését 
támogatás formájában.  
Az egyesület éppen aktuális programjai olvashatók a www.hodhte.hu honlapon 
A Magyar Turista Egyesület – mint ernyőszervezet – honlapja: www.magyarturistaegyesulet.hu 

 
A Magyar Természetjáró Szövetség kártyás igazolványt vezetett be, amelyek a kártya 
tulajdonosát egyéb kedvezmények igénybevételére is jogosítják – közel 150 elfogadó helyen.  
Az alapkártyás igazolvány kiváltása 2014. évtől díjmentes, de aki túravezetői képesítéssel 
rendelkezik 500,-Ft befizetése ellenében kérhet ún. „nevesített” kártyát.  
Tagsági igazolványok válthatók, érvényesíthetők az egész éves tagsági díj befizetésével az alábbiak 
szerint: 
 
 „HÓD” HTE tagdíjak:   felnőtt   4 000,-  
      nyugdíjas  2 500,-       
      gyerek (18 év alatt) 1 500,-       
 
Tagdíjfizetés: a január – áprilisi technikai, illetve túranapokon lehetséges! 
Magyar Turista Egyesület tagdíjai (a „HÓD” HTE tagdíja tartalmazza): 
     felnőtt              1 000,- 
     gyerek   18 éves korig térítésmentes 
Magyar Természetjáró Szövetség – MTSZ – csoportos tagdíja 10 000,-Ft/év                              
Az MZSZ éves tagdíját a „HÓD” HTE egy összegben fizeti.                
                                                                                                                                            
A túráról felvilágosítást a túra vezetőjétől az alábbi címen, elérhetőségen lehet kérni: 
 Ábrahám Anna  2000 Szentendre,    Bükkös-part 68/B.  +36/26 318 509  
 Beck László 2000 Szentendre,   Széchenyi István tér 33. +36/30 544 4873  
      Tombor Géza        1239 Budapest,     Rianás u. 27.  +36/20 931 8247 
      Tombor Zsuzsa        1239 Budapest,     Rianás u. 27.  +36/20 253 5188 
 
      Balázs György  balazs.gyorgy@skope.co.hu  
 Beck László       beckhod@t-online.hu 
      Börzsei Ádám     borzsei.adam@tmarkt.hu 
      Sallai Csilla     sallaisarusi@gmail.com 
      Tombor Géza            geza.tombor@t-online.hu  
      Tombor Zsuzsa                tomborzsu@t-online.hu   
 Tóth Antal       antaltanti@gmail.com 
      Szaszkó Levente     szaszkoi@gmail.com 
 
 
FIGYELEM! 
14 év alatti gyerekek csak szülői 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 3.  Technikai nap – Turistaútjelzés karbantartás 
   Lajos-forrás – Tölgyikrek   (S)  (3 km) 
  
Március 24. Technikai nap – Turistaútjelzés karbantartás 
   Tölgyikrek – Kopasz-hegy   (S)              (5 km)    
 
Április 7.  Technikai nap – Kemence Kisvasút 
   Festés, mázolás 
     
Szeptember 15. Technikai nap – Turistaútjelzés karbantartás 
   Kopasz-hegy – Dobogókő  (S)  (5 km) 

 
Szeptember 29. Technikai nap – Turistaútjelzés karbantartás 
   Bükkös tanösvény   (T)  (6 km)  
 
Október 20. Technikai nap – Kemence Kisvasút 
   Hulladékgyűjtés a vonalon 
 

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) az Erste Bank Zrt. és a „HÓD” HTE  
(MTE Szentendrei Osztály, a szemeteszsákokat a Pilisi Parkerdő Zrt. biztosította.    

 
 
 

 

„HÓD” Honismereti Túraegylet 
  közhasznú szervezet 

MTE Szentendrei Osztálya 

186 – 60207 – 2 – 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. 

 
 
 

Az utazás nemcsak arról szól, hogy új helyeket látogatunk meg 
hanem, hogy új módon tekintünk az elénk táruló  látványra. 

 
 
 



7  
„…élj, s mozogj, hogy életet ne unj.”                  
„Mivel csak vendégek vagyunk a természetben, ennek megfelelően kell viselkednünk.”  
 

 

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 8  
   

B O L D O G  Ú J  É V E T ! 
 

J A N U Á R  
 

  Január 6. Családos bejgli-égető gyalogtúra 
A MTE Szentendrei és Pomázi Osztállyal közös szervezésben 
 

    
 

Visegrádi-hegység 
Pomáz (Z, Z) – Janda Vilmos kh. (S+) – Lajos-forrás (S) – Kőhegy (Z) 
– János-forrás (Z) – Pomáz (– Szentendre)   
  Túratáv           :            15 km 
Túravezető : Tombor Géza és Pásztor Lajos 
Találkozó   : 9:00 - kor Pomáz, Fő tér 
 

 

 

 
Január 13. Családos madáretető gyalogtúra 

Madáreleség: napraforgó, köles  
 

   

Visegrádi-hegység 
Apátkúti-völgy 
Pilisszentlászló (P) – Ördög-bánya – Füvészkert – Visegrád  

Túratáv      :           8 km 
Túravezető  : Beck László 
Találkozó         : 9:15 - kor Szentendre, VOLÁN állomás 
Költségek        : 1 000,-Ft/fő 

 
 
 

 
Január 19.– 21. Családi sítúra 

Králiky/Királyka – Szlovákia  
 

   Királyka – a mini sípálya 
  1 sípálya – 3 felvonó  
  Szervező: Tombor Géza 
  A program később kerül összeállításra és meghirdetésre 

 
 

 
 

Január 27. Családos gyalogtúra 
Könnyű séta 
 

 

   
     

Budai-hegység 
Szépjuhászné (S) – Nagy Hárs-hegy kilátó – Kis Hárs-hegy kilátó – Hűvösvölgy  

Túratáv : 8 km 
Túravezető : Beck László  
Találkozó  : 9:00 óra – kor  Móricz Zs. körtér, 22-es kékbusz                           
Költségek    : 1 000,-Ft/fő 

 
 
 

 
 

A „HÓD” Honismereti Túraegylet az igényekhez igazodva a változtatás jogát 
fenntartja! 
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F E B R U Á R  
 
 
Február 10.   Téli vadvízi evezés  

 

   

Hévízi-patak 
Hévíz – Fenékpuszta  
Túratáv : 10 km 
Túravezető : Tombor Géza  
Jelentkezés : január 3. (előjelentkezés elvárható kívánalom) 

  Költségek : ≈ 6 000,- (hajóbérlet + utazás) 
 
Február 17. Családi sítúra 

 Mátra 
 

   Mátraszentistván 
  4 km sípálya – 6 felvonó 
  Szervező: Tombor Géza 
  A program később kerül összeállításra és meghirdetésre 

 
 
 

 
 

Február 24. Vértesi barangolás 
(könnyű gyalogtúra) 
 

 

   
     

Vértes 
Szár vá. – Nagy-Csákány oldala – Körtvélyesi kápolna – erdei temető – Mária-szakadék  
  – Csákányos-puszta – Szárliget vá. 
Túratáv   : 15 km 
Szintemelkedés:          250 m 
Túravezető   : Vuray György  
Költségek      : MÁV 2000 Ft + HÉV + BKV 

 
 
 

 
 

M á r c i u s  
 
Március 3.  Technikai nap – Turistaútjelzés karbantartás 

Lásd: Technikai napok 
 

   

Lajos-forrás – Tölgyikrek (S) (3 km) 
Találkozó : 8:00 – kor Szentendre, VOLÁN állomás 

  Szervező        :            Beck László 
  Felelős           :            Ábrahám Anna 

 
Március 10. 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 
Találkozó  : 10:00 – kor Szentendre,  HÉV állomás 

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

 
 

 
 

 
 

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

 

 

Március 15. „Bableves” gyalogtúra 
(közepesen nehéz) 
 

   

Cserhát 
Alsótold (K) – Bableves-csárda – Tepke – Mátraszőlős (K+) – Pásztó  
Túratáv       : 15 km 
Túravezető  : Horváth Gusztáv 
Találkozó  : A program később kerül összeállításra és meghirdetésre 

  Költség       : (útiköltség) 

 

 
 

Március 24.  Technikai nap – Turistaútjelzés karbantartás 
Lásd: Technikai napok 
 

   

Tölgyikrek – Kopasz-hegy  (S) (5 km) 
Találkozó :           8:45 – kor Pomáz, VOLÁN  

  Szervező        :           Stidl Éva 
  Felelős           :            Szaszkó Levente 

      
 

Március 25.  Helemba-hegység kerékpártúra 
(Burda-hegység) 
(közepesen nehéz) 
 

   

Felvidék 
Szob – Helemba – Leléd – Bajta/Bajtava – Párkány – Esztergom 
Túratáv       : 40 km 
Túravezető  : Beck László 
Találkozó  : A program később kerül összeállításra 
Költség       : (útiköltség) 

 

 

 
 
 

Á p r i l i s  
 
Április 7. Technikai nap – Kemence Kisvasút    

Lásd: Technikai napok 

   

 
Festés, mázolás 
Szervező       :          Tombor Géza   
Felelős          :          Vuray György   

 
 

 
 

Április 14. Autóbuszos túra – Szlovénia  
Vivaldi Travel szervezésében 
Európa egyetlen Trópusi Kertje és Orchidea farmja Dobronakon 
 

   

Virágos Mura-vidék  
Dobronak – Bakónaki-tó – Lendva – Csuka-domb 
Előzetes jelentkezés:  kötelező, www.vivalditravel.hu  
Túraszervező : Beck László  
Költség        : 8 900,-Ft 
                                    A program később kerül részletes meghirdetésre  

 
         

„Mondd meg, mivel töltöd az időd, s megmondom, ki vagy!” 
/Andersen/                                                         
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„…élj, s mozogj, hogy életet ne unj.”                  
„Mivel csak vendégek vagyunk a természetben, ennek megfelelően kell viselkednünk.”  
 

 

Április 23. Tavaszi gyalogtúra – Alacsony-Tátra 
Közepesen nehéz túra 
 

   

Király-hegy (1946 m) 
Telgárt – Király-hegy – Telgárt 
Túratáv     : 17 km 
Szintemelkedés:          1065 m fel – le 
Túravezető : Tombor Géza 
Utazás             :           telekocsikkal 
Költségek        : gk. költség 
A program később kerül összeállításra és meghirdetésre 

 

 

 
Április 28. Kerékpártúra 

(közepesen nehéz) 
Börzsönyi Kisvasút 
 

   

Szob – Márianosztra – Nagyírtáspuszta kisvasúttal 
Nagyírtáspuszta – Kóspallag – Pusztatorony/Bibervár) – Kismaros – Verőce     
  – Vác – Tahi – Szentendre 
Túratáv       :  65 km 
Túravezető  : Beck László  
Költség        : 3 000,-Ft (kisvasút, komp) 
                                   A program később kerül összeállításra és meghirdetésre 

 
 

Április 28. –         
            Május 1. 

 Dél-Dunántúli kéktúra kerékpárral 
 (közepesen nehéz terep) 
 

   

Kőszegi-hegység – Őrvidék 
Kőszeg – Írottkő – Ják – Szarvaskend – Őriszentpéter – Zalalövő    
Túratáv       : 140 km 
Túravezető  : Tombor Géza 
Találkozó  : A program később kerül összeállításra és meghirdetésre 

  Költség       : (úti- és szállásköltség) 

 

 
 
 

M Á J U S  
 
Május 5. Magyar Turista Egyesület közgyűlés 

   

 
Dobogókő 
 Az MTE tagegyesületeinek éves közgyűlése, az elmúlt év munkájáról,  
 az idei év elvárásainak, munkáinak elfogadása. 
 Költségek                        : VOLÁN busz 
 

 

 

 
Május 12. Családos kerékpártúra 

Medvehagyma – túra 
(közepesen nehéz hegyi terep) 
 

   

Gerecse 
Alsógalla – Pusztamarót – Süttő – Dunaalmás – Által-ér mentén Tata 
Túratáv        :   65 km 
Túravezető   :  Beck László 
Költség        : 1 500,-Ft (MÁV)   

 A növényismertető és a távcső ne maradjon otthon! 

 

 
 

„Már itt van a május, a fák rügyesek, 
üljön csak a házban a gondba-veszett…” 

/Geibel/       
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„…élj, s mozogj, hogy életet ne unj.”                  
„Mivel csak vendégek vagyunk a természetben, ennek megfelelően kell viselkednünk.”  
 

 

             
Május 18. – 21. Pünkösdi tekergés a Fekete-Körös völgyében (Ro – Mo) 

 (közepesen nehéz terep) 
 

   

Fekete-Körös vízen és kerékpáron 
Köröstárkány – Belényesújlak – Gyanta – Tenka – Békés/Dánfok   
Kerekes túravezető : Tombor Géza  
Kerekes távolság    :    245 km 
Kerekes költség      :    28 000,-Ft (szállás, vacsora) 
Vízi túravezető        :    Balázs György 
Vizi távolság            :    150 km 
Vízi költség              :    32 000,-Ft (szállás, vacsora, hajó) 
Jelentkezés          :    Április 14. (előjelentkezés kötelező) 
Előleg                       :   Pünkösdi túrára kötelező befizetés 10 000,-Ft/fő 
Szállás                     :   Saját sátorban 
Ellátás                      :   Vacsora – egyéb étkezés egyénileg 
A költségek 2017. évi adatok 

  

 
        
                                 

Május 26.  Árvalányhajas gyalogtúra 
(könnyű séta) 

   

Bakony-alja  
Pétfürdő vá. – Barát-völgy – Öskü – Mérőtorony – Doktor-szikla – Pétfürdő vá. 
Túratáv       : 13 km 
Túravezető  : Vuray György  
Költség           :            5000 Ft+ HÉV + BKV 
A részletes program később kerül összeállításra 
Növényismertetőt és fényképezőgépet hozzál! 

 
 
 

 
 
 
 

Június 
 
Június 2. – 3. Bakonyi családos kerékpártúra  

 (kerekezés, apátsági látogatás) 
 

   

Cuha – völgy  
Zirc – Pannonhalma – Győr     
Túratáv       : 80 km 
Túravezető  : Tombor Géza és Zsuzsa  
Jelentkezés :   május 12. – ig (kötelező jelentkezés) 
Előleg             :            5 000,-Ft/fő kötelező 
Költség       : ≈ 15 000,-Ft/fő (utazás + szállás + belépők) 

 
 

 
 

Június 09. Magashegyi gyalogtúra – Kis-Fátra 
Közepesen nehéz túra 
Utazom.com szervezésében 
 

   

Kis-Fátra legmagasabb csúcsa + főgerinc  
Vrátna-völgy (750 m) – Nagy-Kriván (1 709 m) – Chleb (1647 m) – Stoh (1607 m)  
– Ŝtefanová település 
Túratáv      : 17 km 
Szintemelkedés:          felfelé ~670, lefelé ~1560 m 
Túravezető  : Tombor Géza 
Utazás             :           autóbusz 
Költségek         : 11 900-,Ft + kötelező biztosítás 

 

 

 
 

„Lehet, hogy rossz vagyok, de abban tökéletes.” 
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„…élj, s mozogj, hogy életet ne unj.”                  
„Mivel csak vendégek vagyunk a természetben, ennek megfelelően kell viselkednünk.”  
 

 

Június 16. Kerékpártúra  
 (közepes nehéz terep) 
 

   

Galga-mente kerékpártúra 
Tekergés Cserháti dombságon 
Aszód– Galgagyörk – Acsa – Penc – Vác – Budapest/Szentendre 
Túratáv        : 35/52 km 
Túravezető  : Beck László  
A teljes program később kerül összeállításra  
Költség      : ≈ 3 000,-Ft (utazás)  

 

Június 30. Kerékpártúra  
 (közepes, hegyi-erdei terep) 
 

   

„Gaja-szurdok” kerékpártúra 
Vértes – Tekergés Bakony lankáin 
Székesfehérvár – Fehérvárcsurgó – Bodajk – Bakopnycsernye – Zirc 
Túratáv        : 110 km 
Túravezető  : Beck László  
A teljes program később kerül összeállításra  
Költség      : ≈ 5 000,-Ft (utazás, szállás)  

 

 
J ú l i u s  
 
Július 7. – 14. XVIII. Családos kerékpártábor 

 (külön Táborprogram szerint) 
 

  
 

Fertő-tavi Nemzeti Park (vagy teljesen máshol)  
Sopron – Fertőrákos – Balf – Fertőd – Nezsider – Ruszt – Kismarton  
Túratáv        :  napi kb. 25 – 55 km 
Táborszervező:  Tombor Géza – Beck László  
Jelentkezés :   június 12. – ig (kötelező jelentkezés) 
Előleg             :            10 000,-Ft. 
Költség        : ≈ 25 000,- (szállás + étkezés + program)  
Szállás : saját sátorban 

 
 

 

Július 21.  Ötschergräben, Ausztria legszebb szurdokvölgye  
 jó kondíció és mozgáskoordináció szükséges 
 (közepesen nehéz hegyi terep) 
 

   

Budapest – Wienerbruck – Ötschergräben szurdokvölgy – Wienerbruck – Budapest 
Túratáv       : 11 km 
 Túravezető  : Beck László  
 Költség       : 12 900,- Ft + kötelező biztosítás  
Szintemelkedés:      250 m fel – le 

  Utazás            :            utazom.com szervezésében, autóbusszal 
 

Július 23. – 30. Retyezát – avagy Zerge-havasok  
Gyalogtúra a Retyezátban 
(nehéz gyalogtúra) 
 

 

Felsőszálláspatak – Pietrele mh – Gáles cirkuszvölgy – Retyezát (2482m) – Bukura-tó 
Túratáv        :  napi kb. 15 – 20 km 
Túravezető     :  Beck László  
Jelentkezés :   február 10. – ig (előjelentkezés kötelező) 
Előleg             :            10 000,-Ft). 
Költség        : ≈ 50 000,- (utazás + szállás + étkezés)  

 
 

,,Ha lelkünk derűs és tiszták céljaink, jókora utat tehetünk meg előre.” 
(Goethe) 
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„…élj, s mozogj, hogy életet ne unj.”                  
„Mivel csak vendégek vagyunk a természetben, ennek megfelelően kell viselkednünk.”  
 

 

 

A u g u s z t u s  
 

Augusztus 11. Országos kerékpáros körtúra 
(közepesen nehéz) 
 

 

Észak-Dunántúl 
Budapest – Visegrád – Esztergom – Vértesszőlős – Tatabánya 
Túratáv       :  85 km 
 Túravezető  : Beck László  

  Költség       : ≈ MÁV 2 000,-Ft 
A teljes program később kerül összeállításra  

 

 
 

Augusztus 25. Bélai – Tátra / Szlovákia  
Séta 24 m magasban, a lombkorona fölött 

   

 
Bachledova dolina 
Budapest – Zdar – Ótátrafüred – Budapest  
Túratáv       :  650 m a lombkorona felett + séta a környéken 
Túravezető  : Tombor Géza/Beck László 

  Költség       : ≈ gk megosztott költség + 8 Euro 
Találkozó  : A program később kerül összeállításra  

 
 
 

S z e p t e m b e r  
 
Szeptember 8. 

  

IX. Pilis Tekerő 
Szentendrei Önkormányzat szervezése 
  extra kalandtúra                 : 100 km 
  kalandtúra                          :   40 km 
  könnyű, családos tekerés  :   25 km 
 

 

Szeptember 15. Technikai nap – Turistaútjelzés karbantartás 
 

  

Kopasz-hegy – Dobogókő (S) (5 km) 
  Túravezető     :            Ábrahám Gyula 
Találkozó : 8:50-kor Szentendre autóbusz állomás 

 Felelős           :             Ábrahám Anna 

 

Szeptember 22. Vándorgyűlés 
 

   

 
Dobogókő 
 Az MTE tagegyesületeinek éves összejövetele 
 Gondolkodjunk együtt a turistáskodás jövőjéről. 
 Költségek       :            VOLÁN busz 
 

 

 

 

Szeptember 29. Technikai nap – Turistaútjelzés karbantartás 
 

  

Bükkös tanösvény (T) (6 km) 
  Túravezető     :            Tombor Zsuzsa 
Találkozó : 8:50-kor Szentendre autóbusz állomás 

 Felelős           :             Tombor Géza 

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

 

 

O k t ó b e r  
 
Október 6. 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 
Találkozó  : 9:00 – kor Szentendre,  HÉV állomás 

  Költség       : 1 200,-Ft 
 

 
 

 
 

 

Október 20. 
                  – 23. 

Családos kerékpártúra  
Daru – les  
 

 

  

Hortobágy 
Egyek – Ohat – Hortobágy – Hajdúszoboszló – Debrecen   
Debrecen, Zsuzsi Kisvasút 
Túratáv       : 65 km 
Túravezető  : Beck László  
Költségek  : ≈ 10 000,-Ft (utazás + kerékpárszállítás + szállás) 

  Előleg             :                 5 000,-Ft/fő 
  Jelentkezés    :            kötelező, szeptember 21.-ig  

 

 

 
 

 

N o v e m b e r  
 
November 3. Családos kerékpáros záró-túra 

(könnyű, családos évzáró kerekezés) 

  

 
Szentendrei-sziget  
Szentendre – Tahi – Kisoroszi – Váci-rév – Horány – Szigetmonostor – Szentendre  
Túratáv       :     65 km  
Túravezető  :     Tombor Zsuzsa 
Találkozó   :     9:35 – kor Szentendre HÉV végállomás 
Költség : 1 000,-Ft (komp) 
Figyelem! a túrához felnőttek részére a Fővárosi Vízművek engedélye szükséges                  

 

November 10. Családos gyalogtúra 
(könnyű erdei gyalogtúra) 
  

  

Keleti – Börzsöny  
  Perőcsény – Strázsa-hegy – Jancsi-hegy – Holló-kő – Salgó-vár – Nagybörzsöny  
Túratáv       :           15 km  
Túravezető  :           Vuray György 
Találkozó   :           A program később kerül összeállításra, meghirdetésre 
Költség : ≈ 1 000,-Ft + HÉV + BKV 
Szintkülönbség:          500 m 

 
November 24. Gyalogtúra, családos kirándulás 

Katalin-napi kódorgás 
 

  

Budai-hegység 
Budakeszi – Mamutfenyők – Nagy-Kopasz (559 m) – Nagykovácsi  
Túratáv       :     16 km  
Túravezető  :            Beck László 
Találkozó   :     8:00– kor Széna tér (Moszkva tér) 22-es kék autóbusz 
Költség : 1 000,-Ft 

 
„…mindig bátrabban megyek előre, amikor nem tudom, hogy mi vár reám.” 
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„…élj, s mozogj, hogy életet ne unj.”                  
„Mivel csak vendégek vagyunk a természetben, ennek megfelelően kell viselkednünk.”  
 

 

/Lermontov/ 
 

D e c e m b e r  
 
December 7. Gyalogos puttonytúra 

Mikulás – túra 
(nem csak gyerekeknek) 
 

  

Visegrádi-hegység  
Szentendre (S) – Kőhegy „Czibulka János” Menedékház – Szentendre  
  (vagy egészen máshol)  
Túratáv        :      bejárható 
Ajánlott korhatár:  1 – 99 év között 
Túravezető     :            Minden gyerek 
Felelős        : aki vállalja a szervezést  
Találkozó   : később kerül kihirdetésre                             

 

December 15. Tatai malmok 
(könnyű városi séta) 
 

   

Tatai városnézés 
Tóvároskert vá. – Cseke-tó – Öreg-tó – Vár – Kálvária – Tata vá.  
  Túratáv           :           12 km 
Túravezető : Vuray György 
Találkozó   : A program később kerül kiírásra, meghirdetésre 

  Költségek    : 2 600,-Ft (MÁV + belépő) 

 
 
 

 

December 31.         
  

SZILVESZTERI gyalogtúra 
Pezsgős elő-szédelgés 
 

  

Pilis 
Külső-Bécsi út, 218 autóbusz (K) – Teve-sziklák – Kevély-nyereg – Csobánka   
  Túratáv           :            8 km  
  Túravezető  : Beck László 
Költség : ≈ BKV + VOLÁN 

 
 

Ünnep- és előre hozott munkanapok 2018-ban  
 

                2018. január 01.  hétfő   Új Év első napja 
március 10.  szombat március 16. ledolgozása 
március 15.   csütörtök  Nemzeti Ünnep (hosszú hétvége) 
március 16.  péntek  ledolgozott pihenőnap 
március 30.   péntek   Nagypéntek 
április 02.   hétfő   Húsvét hétfő 
április 21.  szombat április 30. ledolgozása 
április 30.  hétfő  ledolgozott pihenőnap 
május 01.   kedd  Munka Ünnepe 
június 21.   hétfő  Pünkösd hétfő (hosszú hétvége) 
augusztus 20.   hétfő  Államalapítás Ünnepe 
október 13.  szombat október 22. ledolgozása 
október 22.  hétfő  ledolgozott pihenőnap 
október 23.  kedd  1956-os Forradalom Ünnepe (hosszú hétvége) 
november 01.   csütörtök Mindenszentek napja (hosszú hétvége) 
november 02.  péntek  ledolgozott pihenőnap  
november 10.  szombat november 02. ledolgozása 
december 01.  szombat december 24. ledolgozása 
december 15.  szombat december 31. ledolgozása 
december 24.   hétfő  Szenteste 
december 25-26.  kedd és szerda  Karácsony (hosszú hétvége) 

    2019. január 01.   kedd   Új Év első napja 
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„…élj, s mozogj, hogy életet ne unj.”                  
„Mivel csak vendégek vagyunk a természetben, ennek megfelelően kell viselkednünk.”  
 

 

 
 

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 
 
 

 

 
 
            Sítúra 
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A „HÓD” Honismereti Túraegylet közhasznú szervezet az igényekhez igazodva a 
változtatás jogát fenntartja 

 

A mindentudó medvehagyma 
A legenda szerint a téli álmukból ébredő medvék ezt fogyasztották, hogy erőre kapjanak, innen az elnevezés. 
Hasznos tavaszi vitamin- és tisztítókúrához, a benne levő szerves kénvegyületek fokozzák az étvágyat, 
koleszterinszintet és a vérkeringést kordában tartják. Magas C-vitamin tartalma javítja a szervezet 
katalizálóképességét. A népi orvoslás a felső légúti megbetegedések megelőzésére és a kialakult hurut 
súlyosságának csökkentésére, továbbá emésztési panaszok kezelésére alkalmazza. Tudományos 
megfigyelések szerint lassítja a koleszterin-lerakódások kialakulását az érfalban, javítja a végtagok 
keringését. 
Erdőben, mint szőnyeg, csokor körül, mint gyöngyvirág, tányéron, mint spenótételben, mint fokhagyma 
mutatja magát. Ez a medvehagyma. 
Írtak róla még verset is, de felhasználásával sokkal több receptet. Éhséget csillapítót meg nyavalyákat űzőket 
is, mivel évszázadok óta hiszik, hogy megannyi gyógyító hatása van. (Úgy tartják, még a vámpírok elűzésére 
is jó. Ami alighanem igaz lehet, hiszen emberemlékezet óta nem hallottunk vámpírtámadásról a Dél-
Dunántúlon). Hazánkban Orfű környékén tenyészik a legdúsabban – ahol évente egyszer fesztivált is 
rendeznek a tiszteletére – elég tavasztájt beleszippantani a levegőbe és tudható, hogy szezonja van: 
messzire szaglik az erdő. Tény: nagyon büdös. De csak úgy, mint a rendes fokhagyma: illata rettentő, de enni 
nagyon jó. Aki lekésné a nagy március-áprilisi inhalálást, még nem vesztett el mindent. A medvehagyma 
ugyanis jól tartósítható: szárítva, fagyasztva, savanyítva vagy éppen lesózva élvezhető egész évben.  
A medvehagyma – népies nevén sásihagyma – jellegzetes, fokhagymára emlékeztető illatú, vadon termő 
fűszernövény. Szinte az egész országban megterem, mégis kevesen ismerik. Fogyasztani a friss, üdezöld 
leveleit ajánlatos, mert ha már virágot nevel, az íze élvezhetetlen. A Mecsekben olyan sok van belőle, hogy 
áprilisban fokhagymaillat lengi be a kiránduló-utakat, nem csoda hát, ha a hátizsákos turisták alaposan 
megéheznek a séta végére. Ha kíváncsi vagy, milyen az íze ennek a gyöngyviráglevélre emlékeztető 
növénynek, látogass el az orfűi Medvehagyma Fesztiválra!  
 
 

A karácsonyfa megérkezik  
Reményik Sándor 
 
Mögötte elmaradt a nagyhavas,  
Mögötte elmaradt a rengeteg,  
A piacon most megállnak vele 
A nagy utat járt, csendes szekerek.  
Vizsgálgatják növését, termetét, 
Az emberek közt kézről-kézre jár.  
Az óriás lemetszett, csonka karja,  
A kis fenyőfa: karácsonyfa már.  
Csodálkozva tekintget szerteszét, 
És fájón leheli ki illatát. 
Egyben ünnepre felszenteltnek is, 
Halálra szántnak is érzi magát. 

 

Pusztatorony  
(Biber vára) 
 
Az 1757. évi kéziratos térképen Biber vára néven jelölt rom egy megerősített őrtorony lehetett, amely a 
kóspallagi kijáratot védte. Oklevélben nem szerepel, építésének idejét és körülményeit nem ismerjük, a Biber 
vára elnevezés eredete is ismeretlen. 1980-ban Miklós Zsuzsa régész tisztázta az erőd alaprajzát. A vár 
területén talált cserépdarabok a XII. század végére és a XIII. századra jellemzőek, ami a vár tatárjárás előtti 
építésére utalnak. A vár pusztulása a XIII. század végér és a XIV. század elejére tehető, ami Csák Máté 
illetve Károly Róbert harcaival hozható összefüggésbe.  
Az erőd közepén egy négyszögletes 1,5 – 1,7 méter vastag falú 3,5x4,5 méter belső területű torony állt. A 
torony nyugati falán egy földszinti bejáratot találtak. A torony nyugati oldalához egy kőfallal védet 7x10 
méteres terület csatlakozott. A vár központi dombját egy belső félkör alakú és egy külső észak-déli irányú 
árok védte. Az árkot a sziklába vájták bele tompa „V” alakban. Az enyhébben meredek déli-délkeleti oldalon 
sáncot alakítottak ki. A keleti oldalon lévő külső árok nyugati oldalán felhalmozott törmelékkel képeztek 
sáncot. Elővár jellegű terület lehetett a belső várárok és a torony keleti fala közötti rész. E a keskeny gerinc a 
belső ároktól a torony emeleti bejáratához vezethetett. Ez a terület egyben gazdasági célokat is szolgálhatott, 
erre utal a keleti részén előbukkant kemence.  
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Jó szórakozást a nyelvtörőhöz! 
 
1. Öt török öt görögöt dögönyöz közös örömök közt föld döbög döbörög ördögökhöz könyörög.                                
2. Nem minden fajta tarka-barka szarka farka tarka-barka, csak a tarka-barka szarka farka tarka-barka! 
3. Nem minden csacsi csöcse csecse, csak a csecse csöcsű csacsi csöcse csecse, mert ha minden csacsi    
    csecse csöcsű volna, akkor minden csacsi csecse csöcsű csacsi volna. 
4. Strucc tojássárgája 
5. Talán platán? Netalán palánta? Netalántán platánpalánta? 
6. Az ipafai papnak fapipája van,ezért az ipafai papi pipa, papi fapipa 
7. Egy pici pocok pocin pöckölte egy másik pici pocok pociját, mire a pocin pöckölt pici pocok pocin  
    pöckölte a pocin pöckölő pici pocok pociját. 
8. Derengett, dorongott, merengett, szorongott, kerengett dorong ott, de nem vett korongot. 
9. Már volt vagy ősz szinte, mikor egy ősz inte, mert ő szinte őszinte. 
10. Zaporozsec taxis sztrájk 
11. Csepregi csikós itat a Tiszán, sárga selyem csengő cseng a csepregi csikós csinos csikaja nyakán! 
12. A mama papagája nem a papa papagája. 
13. És sepsiszentgyörgyi szájsebész-asszisztensre sincs szükségem! 
14. Luxus Moszkvics zsebslusszkulcs 
15. Nem minden szarka farka tarka, csak a tarka farkú szarka farka tarka. 
16. Fekete bika pata kopog a patika pepita kövein! 
17. Feleleveníteni a feleleteiteket 
18. Rózsaszín sündisznócska uzsis zacskója 
19. Cukrozott sült csibecombcsont 
20. Láttam szőrös hörcsögöt. Éppen szörpöt szörcsögött. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög rátörnek a  
      hörcsög görcsök. 
21. Jobb egy lúdnyak két tyúknyaknál. 
22. Te tetted a tettetett tettet? Tettetett tettek tettese Te!  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Eszperente 
 
Gyalogtúra: hegyeken fel s le szervezett menet, esetleg keveset keresett remek helyekre. 
Hegymászó túra: legmeredekebb helyeken vezet fellegekbe. 
Barlangtúra: nedves meredek helyekre ereszkednek le. Lent meg egerek kedvelte keskeny helyeken 
keveregnek. 
Vízitúra: ezt evezve teheted meg. 
Kerékpár túra: emberek kereken tekeregnek. 
Nyílt túra: egybe sereglett vegyes egyedek lelkes menete. 
Vándortúra: rengeteg teherrel mehetsz, heteket. 
Teljesítménytúra: kerge emberek hetekre tervezett menetet ezeregy percben tesznek meg. 
Kéktúra: keresheted, de stempl-t nem leled, mert egy lelketlen ember elemelte. 
Túravezető: embereket vezet tervezett helyekre. Kedvenc helye: menet eleje. 
Hátizsák: hevederre szerelt szerkezet, melybe rengeteg feleslegest tehetsz. 
Kulacs: menetre tervezett levek helye ez. 
Konzervnyitó: ehetsz kenetlen kenyeret, mert reggel nem tetted be. 
Sátor: leesett nedvek ellen szerkesztett, nem merev, de fedett hely. 
Hálózsák: elernyedt emberek meleg fekhelye. 
Térkép: terek helyett megfestett jelek egyvelege, rendezve. 
Iránytű: szerkezet, mely helyes helyre terelhet. 
Túranapló: helyes rendben feljegyzett esetek, egy helyen. 
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1838. január 1-jén jelent meg a Hasznos Mulatságok című újságban  
 

Somkúti Zsigmond  
 

Kirándulás Pestről Szent-Endrére  
című írása 

(néhány részlete, többnyire eredeti helyesírással) 
 
„[…] múlt évi september 7én egy barátommal felültünk a’ bérkocsira Sz-Endrére utazandók. [Az út] bal 
oldalán három falu vonul felfelé, név szerint: Békásmegyer, Kalász és Pomáz: mind háromban Svábok, Tótok 
’s kevés Magyarok laknak. […] Az itt ott részint gyümölcsös, részint csak árnyékra, mesterségre, és tűzre 
használható fáskertek’ szemlélésén töltvén az időt, jó-előre haladtunk, ’s már szép látvánnyal 
foglalatoskodtatták szemeinket Sz-Endre messziről ékeskedő tornyai. […] A reggeli időt a’ m. város, ’s 
leginkább a’ nem egyesült görög székesegyház szemlélésével kívántuk tölteni; de […] mivel ők csak 
vasárnap misézvén, a templom zárva volt. […] 
Sz-Endre privilegizált m. város. Van ennek következésében tulajdon tanácsa, melly 6 senatorból, ’s egy 
bíróból áll. …) A’ lakosok’ iparjának első gyümölcse, a’ bor, mit kettőztetett erővel termesztenek, mivel a’ 
szőllőmívelés jövedelmeiknek legbővebb csatornája; van ezen felül itt: búza, tengeri, krumpli, ’s más házi 
szükségekhez tartozó élelmény, mellyeknek feleslegét könnyen lehet a’ m. város mellett folyó Dunán Pestre 
eladás végett szállítani. A’ lakosok különféle nemzetbéliek: itt a’ kevés magyar nyelvet beszélők, illyrusokkal, 
svábokkal ’s ráczokkal vegyesek. 
[…] A’ város egy kissé emelkedő helyen fekszik. A’ katholikus templomtól látható Szent Gellért hegye, tulsó 
részéről pedig egy kis dombról homályosan mutatkozik Vácz. Ugyan innen mulattathatja magát az utas a’ Sz-
Endrei sziget nézésével is, melly egész Visegrádig nyúlik. […] 
Lehet tehát Sz-Endre fekvését szépnek mondani, mellynek fő díszét Dunánknak lefolyó vize teszi. De mégis 
mind e’ mellett a’ város rendetlen, ’s a’ bent lakó ohajtva ohajtja a’ városbóli kimenetelt, hogy a’ természet 
gyönyöreit éldelhesse, és hogy a’ sok elszórt kövekkel bővelkedő utczáktól menekhessék. Nem lehet 
azonban ezt az egészről állítani, vannak egyenes, ’s gáncsokat nem vető kövektől ment utczái is.” 
 
 
 

TURISTA TÍZPARANCSOLAT 
 
1. Szeresd a természetet, s áhítattal lépj szentélyébe! 
2. Turistamezben is kultúrember maradj! 
3. Ne feledd, hogy turistához méltatlan magaviseleteddel a turistaság ügyének ártasz! 
4. Ne élj vissza a vendégjoggal, és tiszteld mások vagyonát! 
5. Turistaútról le ne térj, tiltott területen csak engedéllyel járj! 
6. Légy vidám, de ne lármás; az erdőben ne a turisták, hanem a madarak énekeljenek! 
7. Tartsd tisztán a forrásokat, patakokat, pihenőhelyeket és a hulladékot rejtsd el! 
8. Égő tárgyat el ne dobj, erdőben tüzet ne rakj! 
9. Kíméld az erdő vadjait s a mező virágait; gyümölcsfákról még virágot se szakíts! 
10. Becsüld turistatársadat s bajban el ne hagyd, mert az, becstelenség! 
A tízparancsolat jelentősége, hogy szabályrendszert állított fel, az erdőjárás szabályait, amelyek az 
erdőgazdálkodók számára a turizmussal jelentkező problémákat is csökkenteni voltak hivatottak. 
 

 
 

Ha sikerül megtalálnod a helyed a hegy világában, csodálatos ajándékokkal fog elhalmozni:  
a zord sziklák helyett természet alkotta gyönyörű szobrokat fogsz látni,  

zuzmós-mohás kövek között csörgedező friss patakokat, zúgó vízeséseket,  
a völgyekben virágzó réteket!  

Az égen a felhők csak neked játszanak majd, neked öltenek furcsa alakzatokat.  
Sőt, a zerge is csak neked pózol a sziklán! 
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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 – 2 – 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 karbantartási munkák költségeire, valamint  

Mikulás – túra költségeire fordította. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


