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

 
 

 

A 2022. évi Túraprogram-ot összeállította: Beck László  

 

A „HÓD” HTE elérhetősége: „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 / Kabai Viktor 

Telefon  +36/20 4424 010 

Honlap  www.kohegyihaz.hu 

 

MTE Menedékház 

báró Eötvös Loránd Menedékház 

2098 Pilisszentkereszt – Dobogókő, Téry Ödön út 26. 

Telefon  +36/26 – 347 – 534 

  

MTE honlap Magyar Turista Egyesület 

   www.magyarturistaegyesulet.hu 

 

 

 
Ismét van kilátója az 587 m magas Bölcső-

hegynek! 
 

Az elmúlt negyven év során felfelröppentek a 
hírek, hogy új kilátó építését tervezik.  

Hosszas előkészítő munka után, pályázati 
pénzből öltött testet az immáron harmadik kilátó – 

vagy, hogy erdélyi szóval illessem, a mutató.  
Az egyszerű, sima vonalú, borovi fenyőből készült 

építmény minden hivalkodástól mentesen 
emelkedik a csúcson.  

Talán egyedüli hibája, hogy könnyen mászható 
oldalai szinte csábítják a meggondolatlan 

látogatót 
 

                                           – Vuray – 

 
 
 

 
 

 

mailto:postmaster@hod1.axelero.net
http://www.hodhte.hu/
http://www.kohegyihaz.hu/
http://www.magyarturistaegyesulet.hu/
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„… élj, s mozogj, hogy életet ne unj.”                  
„Mivel csak vendégek vagyunk a természetben, ennek megfelelően kell viselkednünk.”  

 
 

A „HÓD” Honismereti Túraegylet 2022-ben tölti be 30. életévét – a lehetőségekhez képest 

igyekszünk megemlékezni a neves, számunkra fontos évfordulóról egy kis kiadvány kiadásával. 

Kérjük az Egylet tagságát, hogy akinek van némi felidézhető, érdemleges emléke az elmúlt 3 

évtizedről – túraemlék, különleges fotó vagy egyéb emlékanyaga – segítse a kiadvány létrejöttét. 

 

„HÓD” HTE khsz fő tevékenysége a táboroztatás (vízi-, és kerékpártábor) és honismereti 

kerékpártúrázás, gyalogtúrák szervezése, rendezése, valamint Menedékház üzemeltetésének 

felügyelete 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.  

A elmúlt években már hagyománnyá váltak a téli és a tavaszi-őszi evezőstúrák: Hévízi-patak és 

Által-ér, de ebben az évben tervbe vesszük a Bodrog-ártér újra evezését is.  

Az előző években szervezett családos kerékpártábor tapasztalatai alapján a 2022. évben is 

szervezünk családos kerékpártábort – immár XXI. alkalommal – melynek helyszíne: Zemplén. 

Továbbra is olyan tábort szeretnénk szervezni – az elmúlt évek hagyományait követve – ahol a tábor 

idején megismerkedhetünk az adott tájegység növény- és állatvilágával, népi építészetével, 

történelmi múltjával is – reméljük, a járvány tovább burjánzása nem húzza keresztül számításainkat! 

A tábor várható időpontja: 2022. július 02. – 09. 

 

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 Szobi Kisvasúttal ismerkedhetünk meg. 

 

Az előző években nagy sikere volt az Erdélybe szervezett és vezetett kerékpáros/gyalogos (Torockó, 

Pádis, Kalotaszeg, Hargita és Gyimes, Háromszék, Radnai-havasok, Retyezát) túráknak.  

Ebben az évben – közkívánatra – újra Kalotaszeg és környékére szervezünk gyalogtúrát, várható 

időpontja: 2022. 08. 06. – 14. 

Az Erdély-túra alapfeltétele a járvány visszahúzódása – elsődleges mindnyájunk biztonsága!  

Az egy- vagy többnapos külföldi túrák esetén az utazás- és balesetbiztosítás megkötése kötelező! 

 

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. 

 

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. 

2018. évtől – az Egyletben tevékenykedő nyugdíjas túratársak kérésére, javaslatára – általában 2-3 

hetente és szerdai napokon gyalog és kerékpáros túrákat szervezünk, amely programokon – 

természetesen, akinek ideje engedi – bárki részt vehet.  

Ezek a programok nem minden esetben kerülnek be az éves programtervezetbe, külön kerülnek 

meghirdetésre – de az Egylet honlapjára időben minden program felkerül!  

 

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

 
 

 

A túrán való részvétel lehetőségei és kedvezmények 

A felszerelést igénylő vízitúrák esetén és egyéb lehetőségeket biztosító gyalog- és kerékpártúrák 

esetén a „HÓD” HTE tagság a nagy értékű felszerelési tárgyak (hajó, GPS) igénybevétele miatt 

feltétlen szükséges. 

A családokhoz kiadott hajókat használók részéről elvárt követelmény az adott évre érvényesített 

tagság – tagdíjfizetés.  

Az egyesület által használatra átadott felszerelési tárgyakért a használó teljes anyagi felelősséggel 

tartozik, azt köteles megőrizni, állagára, használható állapotára vigyázni. Amennyiben a felszerelési 

tárgyat használó továbbra már nem tart igényt az általa eddig használt felszerelési tárgyra, kérjük a 

felszerelési tárgyat, a nyilvántartást vezető személy részére használható állapotban 

visszaszolgáltatni. 

A költségeket igénylő túráknál feltüntetjük a túra várható önköltségét, amely általában az 

útiköltséget, szállásdíjat, szállítási díjat, hajóbérleti díjat, múzeumi belépőt, stb. tartalmaz (étkezési 

költség csak a Honismereti Gyalogos- és Kerékpártábor esetében). 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 

10-20% részvételi költségkedvezményt biztosít.  

 

A túravezetők a túrákat minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül szervezik és vezetik.  

 

A többnapos túrán való részvétel alapvető feltétele az előzetes jelentkezés a túrára, 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. 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! 

  

Az egyesület tagja a Magyar Természetjáró Szövetségnek – MTSZ – és a Magyar Turista 

Egyesületnek – MTE.  

Az egyesületi és szövetségi tagdíjat fizető személyek részére a kedvezmények: 

  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 felszerelés vásárlási lehetősége; 

 

A 2022. évben is folytatjuk a két évtizeddel ezelőtt elkezdett Szentendre vonzáskörzetében található 

jelzett turistautak felújítását. Ezen útvonalak bejárása, karbantartása egy-egy túrával összekötve, 

kiemelten szerepelnek az éves programban.  

Az Egylet tagjaitól elvárható kívánalom, hogy az éves programban feltüntetett technikai napokon 

legalább évente kétszer – tavasszal és ősszel 1-1 nap – részt vegyenek az Egylet által vállalt munkák, 

feladatok elvégzésében – jelzett turistaútvonal karbantartásban. 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 a 

vállalt feladatok végzésében résztvevő személyek részére – támogatás formájában.  

 

 
„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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Az egyesület éppen esedékes programjai olvashatók a www.hodhte.hu honlapon 

A Magyar Turista Egyesület – mint ernyőszervezet – honlapja: www.magyarturistaegyesulet.hu 

 

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); 

 

„HÓD” HTE tagsági igazolványok válthatók, érvényesíthetők az egész éves tagsági díj 

befizetésével – lehetőleg átutalásával – az alábbiak szerint: 

 

 „HÓD” HTE tagdíjak:   felnőtt   5 000,-  

      nyugdíjas  2 500,-       

      gyerek   1 500,-  (6 – 18 éves kor)      

 

Tagdíjfizetés: a január – áprilisi technikai, illetve túranapokon lehetséges! 

 

Magyar Turista Egyesület (MTE) tagság érvényesítése (a „HÓD” HTE tagdíja tartalmazza): 

     gyerek, ifjúsági 14 éves korig térítésmentes 

        14 – 18 év között 1 000,-  

     felnőtt              18 – 65 év között 3 000,- 

        65 év       felett 2 000,-  

 

Az MTE névre szóló tagsági jogviszony létesítése CSAK KÜLÖN KÉRÉSRE! 

  

Magyar Természetjáró Szövetség – MTSZ – csoportos tagdíja 10 000,-Ft/év                              

Az MTSZ éves tagdíját a „HÓD” HTE egy összegben fizeti.     

2018-tól megszűnt a tagsági kártyák kiadása, éves érvényesítése: az előző években kiadott kártyára 

vagy az egyesületi tagsági kártyára ragasztott éves matricával igazolható a tagsági viszony.            

                                                                                                                                            

A túráról felvilágosítást a túra vezetőjétől az alábbi címen, elérhetőségen lehet kérni: 

 Beck László       beckhod@t-online.hu 

      Vuray György – TKN túravezető  vuray.gyorgy@gmail.com  

      Perjési Judit     judyper@gmail.com  

     Sepsy Andrea    6primavera@gmail.com 

     Barta Margit    drbertamargit@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. 

 

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

fenntartja! 

http://www.hodhte.hu/
mailto:beckhod@t-online.hu
mailto:vuray.gyorgy@gmail.com
mailto:judyper@gmail.com
mailto:6primavera@gmail.com
mailto:drbertamargit@gmail.com
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Technikai napok 

(lásd a „Túraprogram” – ban is!) 

 

 

Március 12. Technikai nap – Turistaútjelzés karbantartás 

   Leányfalu – Vörös-kő     (P) (4 km) 

  

Március 26. Technikai nap – Turistaútjelzés karbantartás 

   Boldogtanya – Álló-rét    (Z)  (3 km)    

 

Április 09.  Technikai nap – Turistaútjelzés karbantartás 

   Álló-rét – Vértes-mező    (Z) (2,6 km) 

 

Április 23.  Technikai nap – Turistaútjelzés karbantartás 

   Pismány, Cseresznyés út – Álló-rét   (S) (3,5 km) 

     

Szeptember 18. Technikai nap – Turistaútjelzés karbantartás 

   Álló-rét – Vörös-kő     (S) (2 km) 

 

Szeptember 24. Technikai nap – Hulladékgyűjtés a Visegrádi-hegységben 

   Az útvonal később kerül kijelölésre 

     

A technikai – munkanapokon a részvétel nem kötelező, de az egyesület tagjai részére legalább kettő 

nap (1 – 1 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) a „HÓD” HTE/MTE Szentendrei Osztály, a 

szemeteszsákokat a Pilisi Parkerdő Zrt. biztosította.    

Csak az elvégzett feladatok után tudja az Egylet teljesíteni a honismereti kerékpártábor, vagy egyéb 

többnapos túrák költségeinek csökkentését a vállalt feladatok végzésében résztvevő személyek 

részére – támogatás formájában.  
 
 

Reggel 
                                                          Esztergom – Vaskapu 

                                                               1925. július 15. 

 

Száz darabra tépve oszlanak a felhők   A hajnali csendet megváltja dalával  

S köztük felragyog az első napsugár.   Ezer nótás kis madártorok;  

Felszáll a köd; lecsapódik a harmat   És én búcsút intve városnak, folyónak,  

És kéklőn integet a messzi határ!   Egy röpke fohásszal útnak indulok.  

                                                                                                                     Zubor István 
 
 

Az utazás nemcsak arról szól, hogy új helyeket látogatunk meg, 

hanem új módon tekintünk az elénk táruló  látványra. 
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Ismét eltelt egy esztendő, sok örömmel, sok túrával, közben sok nehézséggel küzdve, de 
átvészeltük a pandémiás 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 2 2  
   

B O L D O G  Ú J  É V E T ! 
 

J A N U Á R  
 
Január 1. 
 
 

 

Országos Kéktúra 

Visegrádi-hegység 

 
Pilisszentlászló – Visegrád 
Pilisszentlászló (K) – Pap-rét – Vízverés-nyerge – Visegrádi-kapu – Bob-pálya 
– Zsitvay-kilátó – Visegrád  
Túratáv           :             15 km 
Túravezető     :  Beck László 
Találkozó        :  9:00 - kor Szentendre, VOLÁN 

 

  Január 2. Családos bejgli-égető gyalogtúra 
A MTE Szentendrei és MTE Pomázi Osztály közös szervezésében 
 

    
 

Visegrádi-hegység 
Pomáz (Z) – Jelzetlen út – (S) kereszteződés, Cseresznyés-árok (S+) – 
Vasas-szakadék (SΩ) – Kőhegy (Z) – János-forrás (Z) – Pomáz  
(– Szentendre S)   
  Túratáv           :            15 km 
Túravezető : Pásztor Lajos és Beck László 
Találkozó   : 9:30 - kor Pomáz, Fő tér 
 

 

 

 

Január 15. Vetítés Dobogókőn 
Gyalogtúra 

   

Visegrádi-hegység 
Dobogókő (K+) – Szürke/Pomázi-forrás – Szent-kút (S+) – Pilisszentkereszt  
Túratáv      :          8 km 
Túravezető  : Vuray György                                                               
Találkozó       : 08:10 - kor Pomáz, VOLÁN 
Volán indul     :         08:15 
Költségek       : ≈ 1 000,-Ft/fő – VOLÁN 

 
 
 

 

 
Január 22.          Bajna, Ördöglovas kastély 

 Gyalogtúra 

   

Gerecse, Pilis-hegység 
Bajna – Őr-hegy – Annavölgy – Dorog  
Túratáv      :          15 km 
Túravezető  : Vuray György                                                               
Találkozó       : 08:55, Széll Kálmán tér, Bajnára induló VOLÁN-járatnál 

 
 
 

 

A „HÓD” Honismereti Túraegylet 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.”  

 
 

Január 29. 
 

 

Visegrádi-hegység 

Esztergom és környéke 
  
Búbánat-völgy – Római őrtorony romja (P) – Hideglelős kereszt – Sas-hegy – Vasarc-
hegy (P+) – Majális-forrás (P) – Tavak melletti út (P+) – Búbánat-völgy 
Túratáv      :           11 km 
Túravezető  : Beck László 
Találkozó         : 9:00 - kor Szentendre, VOLÁN állomás 

  Költségek        : ≈ 1 300,-Ft/fő – VOLÁN 
 
 

Február 12.   Börzsönyi tekergés 
(Közepesen nehéz gyalogtúra) 
 

   

Szokolya – Kóspallag – Ló-hegyi-patak völgye – Érsek-tisztás – Nagy-Sas-hegy – Só-hegy 
– Kopasz-hegy – Márianosztra 
Túratáv       : 17 km + 600 szint 
Túravezető  : Vuray György  
A részletes program később kerül összeállításra és kihirdetésre 

 
 
 

 

 
F E B R U Á R  
 
 

Február 19.   Téli vadvízi evezés  

   

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

  Költségek : ≈ 6 000,- (hajóbérlet + utazás) 
 

Február 26. Börzsöny 
(közepesen nehéz gyalogtúra) 
 

 

   
     

Letkés, Liliompuszta – Nagy-Galla – Brjéska-bánya – Koldus-kút – Koppány-nyereg – 
Sákola-tető – Letkés 
Túratáv   : 16 km 
Szintemelkedés:          600 m 
Túravezető   : Vuray György  
A program később kerül összeállításra és meghirdetésre 

 
 
 

 

M á r c i u s  
 

Március 12.  Technikai nap – Turistaútjelzés karbantartás 

Lásd: Technikai napok 
 

 

Leányfalu – Vörös-kő     (P) (4 km) 
Találkozó : 9:00 – kor Szentendre, VOLÁN állomás 

  Vezeti             :            Beck László 
  Költségek       :            1 000,-Ft – VOLÁN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A természet köztisztasági hivatala szelektív. 
Nehezen bomló, természetidegen hulladékot 

ne hagyj a természetben. 
Ha ki tudtad vinni, a következő hulladékgyűjtőig még elviheted 

 
 

file:///C:/Users/HOD/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/SK9KV711/Túra-ajánlatok%202019-re.docx%23_Hlk531787165
file:///C:/Users/HOD/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/SK9KV711/Túra-ajánlatok%202019-re.docx%23_Hlk531787165
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„… élj, s mozogj, hogy életet ne unj.”                  
„Mivel csak vendégek vagyunk a természetben, ennek megfelelően kell viselkednünk.”  

 
 

Március 15. Családos kerékpártúra 
Formába lendítő bemelegítés, könnyű, családos kerekezés 
 

  

  

Dunakanyar, Szentendrei-sziget 
Szentendre – Határcsárda – Tahitótfalu – Kisoroszi – Sziget É-i csúcs – 
Pásztor-kert – Váci RÉV – Surány – Szentendre  
Túratáv       : 65 km 
Túravezető  : Perjési Judit 
Találkozó  : 10:00 – kor Szentendre, HÉV állomás 

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

 
 

 
 

 

 
Március 19. 
(szerda) 

 
Vár és kilátó gyalogtúra 
(közepesen nehéz gyalogtúra) 
 

   

Cserhát 
Buják (P) – Bujáki vár (256 m) – Selyem-árok – Sas-bérc (470 m) – Terényi út  
Szilos – Bokor-patak völgye – Galambos-puszta – Buják  
Túratáv       : 15 km 
Túravezető  : Beck László 
Találkozó  : A program később kerül összeállításra és meghirdetésre 

  Költség       : telekocsikkal, útiköltség 

 

 

Március 26.  Technikai nap – Turistaútjelzés karbantartás 

Lásd: Technikai napok 

   

 
Boldogtanya – Álló-rét    (Z)  (3 km)  
Találkozó :           9:00 – kor Szentendre, VOLÁN  

  Vezeti             :           Vuray György 
  Költség           :           1 000,-Ft – VOLÁN 

  

 

Március 27.  Kovácspataki 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       : MÁV útiköltség 

 

 

 

Á p r i l i s  
 

Április 9. 
 

 

Technikai nap – Turistaútjelzés karbantartás  

Lásd: Technikai napok  
 
Álló-rét – Vértes-mező    (Z) (2,6 km) 
Találkozó :           9:00 – kor Szentendre, VOLÁN  

  Vezeti             :           Vuray György 
  Költség           :           1 000,-Ft – VOLÁN  

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

 
 

Április 10.  Gödöllői-dombság 
(könnyű gyalogtúra) 
 

   

Az isaszegi csata emlékére 
Pécel, vá. – Pap-hegy – Honvéd-sírok – Emlékmű – Kálvária – Isaszeg vá. 
Túratáv       : 16 km, szint: 300 m 
Túravezető  : Vuray György  
Költség            :           MÁV + HÉV + BKV 
A részletes program később kerül összeállításra 
Növényismertetőt és fényképezőgépet hozzál! 
 
 

 
 
 

 

Április 23. Technikai nap – Turistaútjelzés karbantartás    

Lásd: Technikai napok 

   

 
Pismány, Cseresznyés út – Álló-rét   (S) (3,5 km) 
  Vezeti          :          Beck László 
  Találkozó     :         09:00-kor, Szentendre VOLÁN  
  Költség        :         1 000,-Ft  – VOLÁN 
 

 
Április 30.     „HÓD” Honismereti Túraegylet közgyűlés 

 
  Szentendre – Kőhegy 
    A „HÓD” HTE éves közgyűlése, az elmúlt év munkájáról,  
    az idei év elvárásainak, munkáinak elfogadása. 

 
  

  

M Á J U S  
 

Május 7. Magyar Turista Egyesület közgyűlés 

   

 

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

 

 

 

Május 8. 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! 

 

 
 

Május 14.   Szent Bernát teljesítménytúra 
Közepesen nehéz gyalogtúra 
 

   

Dobogókő – Pilisszentkereszt (1) – Király-kút (3) – Dömös (4) – Hegyi Szent Bernát 
emléktábla (5) – Dobogókő 
Túratáv       : 25 km 
Túravezető  : Beck László  
Költség           :            nevezési díj: 800,-Ft / „HÓD” HTE tagoknak díjmentes  
A részletes program később kerül összeállításra 

 
 
 

 

../Gyalogtúrák/2019.%20Gyalogtúrák/Túra-ajánlatok%20HÓD.docx#
../Gyalogtúrák/2019.%20Gyalogtúrák/Túra-ajánlatok%20HÓD.docx#
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„… élj, s mozogj, hogy életet ne unj.”                  
„Mivel csak vendégek vagyunk a természetben, ennek megfelelően kell viselkednünk.”  

 
 

 

Május 21.  Árvalányhajas nefelejcs 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! 

 
 
 

  

Május 27. – 29.  
 

Vízitúra 
(könnyű, kezdő vízen-járóknak is ajánlott) 

 

   
 

Bodrog – ártér  
Túravezető    : Beck László 
Költség          : ≈ 16 000,- (hajóbérlet + szállás)  
Előlegfizetés   :            5 000,-Ft/fő (jelentkezéskor).  
Szállás    : Bodrogkeresztúr 
Távolság         :            napi 15 – 20 km 

  
 
 

 

J ú n i u s  
 

Június 2. – 6.         
 

 Pünkösdi tekergés 
 (közepesen nehéz terep) 

 

   

 Zalai-dombság – Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kéktúra 
 Zalaegerszeg – Rádiháza – Lasztonya – Bázakerettye – Palin – Zalakaros  
– Nemesvid – Mesztegnyő – Kaposmérő – Kaposvár 
Túratáv       : ≈ 150 km 
Túravezető  : Beck László 
Találkozó  : A program később kerül összeállításra és meghirdetésre 

  Költség       : úti- és szállásköltség + étkezés 
  Szállás            :           Valkonya, Rockenbauer P. Turistaház (?) 
 
 

 

Június 11. 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:          860,  ~1670 m 
 Túravezető   : Beck László 
 Utazás             :           autóbusz 
 Költségek         : 12 900-,Ft + kötelező biztosítás 

 

 

 

Június 18. Autóbuszos túra – Szlovénia  
Európa egyetlen Trópusi Kertje és Orchidea farm Dobronakon 
Vivaldi Travel szervezésében 

 

   

 Virágos Mura-vidék  
  Dobronak – Bakónaki-tó – Lendva – Csuka-domb 
  Előzetes jelentkezés:  kötelező, www.vivalditravel.hu  
  Túraszervező           :  Beck László  
  Költség                   : ≈ 13 900,-Ft 
  A részletes program később kerül meghirdetésre  

                            

  

http://www.vivalditravel.hu/
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„… élj, s mozogj, hogy életet ne unj.”                  
„Mivel csak vendégek vagyunk a természetben, ennek megfelelően kell viselkednünk.”  

 
 

Június 24. – 26. Bakonyi családos kerékpártúra  
 (kerekezés, apátsági látogatás) 
 

   

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

 
 

J ú l i u s  
 

Július 2. – 9. XXI. Családos kerékpártábor 
 (külön Táborprogram szerint) 
 

  
 

Zemplén 
Felsőberecki/Sátoraljaújhely – Sárospatak – Károlyfalva – Pálháza – Borsi  
– Kisbári – Nagybári – Káty – Kistoronya  
Túratáv        :  napi kb. 25 – 55 km 
Táborszervező:  Szepsi Andrea – Varga Vera – Beck László  
Jelentkezés :   május 28. – ig (elvárható jelentkezés) 
Előleg              :           10 000,-Ft. 
Költség        : ≈ 35 000,- (szállás + étkezés + program)  
Szállás : saját sátorban, vagy turistaházban (+ költség) 

 
 

 
 

Július 16.   Budai-hegység 
Könnyű gyalogtúra 
 

   

Kalandozás jelzetlen utakon 
Budakeszi – Katonasírok – Szarvas-árok – Hármas-határ – Nagy-Kopasz – Nagykovácsi  
Túratáv       : 11 km + 300 szint 
Túravezető  : Vuray György  
A részletes program később kerül összeállításra és kihirdetésre 

 
 
 

 
 

Július 23.   Pilis, Visegrádi-hegység 
Könnyű gyalogtúra 
 

   

Átkelés a hegyeken 
Dobogókő – Két-bükkfa nyereg – Klastrom szirtek – Simon halála – Pilis tető – László kúpja 
– Pilis keresztje – Pilisszántó 
Túratáv        : 18 km + 500 szint 
Túravezető   : Vuray György  
A részletes program később kerül összeállításra és kihirdetésre 

 
 
 

 

 

A u g u s z t u s  
 

 
 

Augusztus  
             6. – 14. 

Kalotaszeg – „több száz éves népi hagyományok bölcsője” 
 (közepesen nehéz gyalogtúra) 
 

 

Gyalogtúra és kerékpártúra 
Kalotaszentkirály – Rekiceli vízesés – Bélisi-víztározó – Sztána – Nagykalota  
– Kiskalota – Bánffyhunyad – Körösfő 
Túratáv        :  napi kb. 15 – 35 km 
Túravezető     :  Beck László  
Jelentkezés :   február 10. – ig (előjelentkezés kötelező) 
Előleg             :            10 000,-Ft). 
Költség        : ≈ 50 000,- (utazás + szállás + étkezés)  

 
 



13  
„… élj, s mozogj, hogy életet ne unj.”                  
„Mivel csak vendégek vagyunk a természetben, ennek megfelelően kell viselkednünk.”  

 
 

 
Augusztus 
        19. – 21. 

 
Alföldi Kéktúra 
(közepesen nehéz) 
 

 

Dél-Alföld 
Pörböly – Baja – Ósükösd – Hajós – Császártöltés – Pici Paci Porta 
– Kunfehértó – Kisszállás – Petróczi Iskola – Öttömös – Szatymaz   

Túratáv       :  175 km 
 Túravezető  : Beck László  

  Költség       : ≈ MÁV + szállás 
A teljes program később kerül összeállításra  

 

 

 

Augusztus 27. Gyalogtúra 
(közepesen nehéz gyalogtúra) 
  

  

Visegrádi-hegység 
Két-bükkfa nyereg – Égett hárs – Fehér szikla – Enyedi halála – Dobogó – Hideglelős 
kereszt – Búbánat-völgy 
Túratáv       :           15 km + 250 m szint  
Túravezető  :           Vuray György 
Találkozó   :           A program később kerül összeállításra, meghirdetésre 
Költség : HÉV + BKV + VOLÁN 

 
 
 
 

S z e p t e m b e r  
 

Szeptember 10. 

  

XI. Pilis Tekerő 
Szentendrei Önkormányzat szervezése 
  extra kalandtúra                 : 100 km 
  kalandtúra                          :   40 km 
  könnyű, családos tekerés  :   25 km 
 Szervező:                            : Beck László 

 
 
 

Szeptember 17. Kerékpártúra  
 (közepes nehéz terep) 

 

   

Galga-mente kerékpártúra 
Tekergés Cserháti dombságon 

 Aszód– Galgagyörk /Aszód/ – Acsa – Penc – Vác – Budapest/Szentendre 
 Túratáv        : 55/72 km 
 Túravezető  : Beck László  
 Költség      : ≈ 3 000,-Ft (utazás)  
 A teljes program később kerül összeállításra 

 

,,Ha lelkünk derűs és tiszták céljaink, jókora utat tehetünk meg előre.” 
(Goethe) 

 

Szeptember 18. 

 

Technikai nap – Turistaútjelzés karbantartás 

 
 
Álló-rét – Vörös-kő    (S) (2 km)  

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

 
 

Szeptember 24. MTE Vándorgyűlés 

   

 

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

 

 

 

 

Szeptember 25. Technikai nap – Hulladékgyűjtés a Visegrádi-hegységben  

  

                                                                                                                             
Az útvonal később kerül kijelölésre 
Vezeti             :            Szepsy Andrea 
 

  

O k t ó b e r  
 

Október 1. Kerékpártúra 

(közepesen nehéz) 
Börzsönyi Kisvasút 
 

   

Szob – Márianosztra – Nagyírtáspuszta (kisvasúttal) 
Nagyírtáspuszta – Kóspallag – Pusztatorony/Bibervár) – Kismaros – Verőce     
  – Vác – /Budapest/ – Tahi – Szentendre 
Túratáv       :  65 km 
Túravezető  : Beck László  
Költség        : ≈ 5 000,-Ft (kisvasút, komp) 
A program később kerül összeállításra és meghirdetésre 

 

 

Október 8. Családos kerékpártúra 
1848-49 emlékhelyei 
 

    

Gödöllő – Isaszeg  
Szentendre – Megyeri híd – Dunakeszi – Mogyoród – Gödöllő  
– Isaszeg – Gödöllő (HÉV) –Budapest – Szentendre 
Túratáv       : 55 km 
Túravezető  : Beck László 
Találkozó  : 9:00 – kor Szentendre, HÉV állomás 

  Költség       : 1 200,-Ft 
  

 
 

 
 

 

Október 15. Börzsöny 
(közepesen nehéz gyalogtúra) 
 

  

Kilátó túra 
Királyháza – Rend-kövek – József emlékmű – Három-hányás – Csóványos (938 m)  
– Pogányvár – Bodosházi kút – Királyháza 
Túratáv       :     12 km + 650 m szint 
Túravezető  :            Vuray György 
Költség : telekocsikkal, utazási költség 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



15  
„… élj, s mozogj, hogy életet ne unj.”                  
„Mivel csak vendégek vagyunk a természetben, ennek megfelelően kell viselkednünk.”  

 
 

Október 22. Bükk-hegység 
(közepesen nehéz gyalogtúra) 
 

  

Szédelgés a Bükk magaslatain 
Szilvásvárad – Fátyol vízesés – Istállós-kő – Őserdő – Katonasírok – Szilvásvárad 
Túratáv       :     17 km + 850 m szint 
Túravezető  :            Beck László 
Utazás            :            telekocsikkal, utazási költség 

 

 

Október 
        21. – 23. 

Alföldi Kéktúra 
(közepesen nehéz) 

 

 

Dévaványa – Körösladány – Vésztő  

Túratáv       :  50 km 
 Túravezető  : Beck László  

  Költség       : ≈ MÁV + szállás 
A teljes program később kerül összeállításra  

 
 

 

 

 

N o v e m b e r  
 

November 5. Családos kerékpáros záró-túra 
(könnyű, családos évzáró kerekezés) 

  

 
Szentendrei-sziget  
Szentendre – Tahi – Váci-rév – Horány – Merzsán – Szentendre   
Túratáv       :     55 km  
Túravezető  :     Perjési Judit 
Találkozó   :     9:35 – kor Szentendre HÉV végállomás 
Költség : 1 000,-Ft (komp) 
Figyelem! a túrához felnőttek részére a Fővárosi Vízművek engedélye szükséges                   

 

 

November 12. Családos gyalogtúra 
(könnyű erdei gyalogtúra) 
  

  

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

 

November  
         18. – 20. 

Családos kirándulás 

Daru – les  
 

 

  

Szegedi Fehér-tó 
Fehér-tónál késő délután vezetett daru-les 
Ópusztaszeri látogatás 
Túravezető  : Beck László  
Utazás            :            telekocsikkal 
Költségek  : ≈ 10 000,-Ft (utazás + szállás) 

  Előleg             :            5 000,-Ft/fő 
  Jelentkezés    :            kötelező, szeptember 21.-ig  
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November 26. Gyalogtúra, családos kirándulás 
Séta a kilátó körül 
 

  

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

 

D e c e m b e r  
 

December 4. Gyalogos puttonytúra 
Mikulás – túra 
(nem csak gyerekeknek) 
 

  

Visegrádi-hegység  
Dobogókő, Kőhegy (vagy egészen máshol)  
Túratáv        :      bejárható 
Ajánlott korhatár:  1 – 99 év között 
Túravezető     :            Minden gyerek 
Felelős        : aki vállalja a szervezést  
Találkozó   : később kerül meghirdetésre                             

 

 
December 10. 

 
Kultúra – túra  
(könnyű városi séta) 
 

   

Fiumei Sírkert – Szimbólumok a temetőben 
  Túratáv           :            3 – 5 km 
Túravezető : Berta Margit 
Találkozó   : A program később kerül kiírásra, meghirdetésre 

  Költségek    : BKV + HÉV + belépő) 
 
 

 

 
 

 

December 28. Gyalogtúra, családos kirándulás 
 

 
 

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

 

December 31.          
  

SZILVESZTERI gyalogséta 
Pezsgős elő-szédelgés  
Séta Szentendre legszebb panorámát nyújtó „kiscsúcsára” 
 

 

Visegrádi-hegység 
Szentendre – Kada-csúcs – (288 m) – Kucsera-forrás – Boldogtanya – Szentendre  
Túratáv       :     8 km  
Túravezető  :            Perjési Judit 
Találkozó   :     10:00– kor Szentendre, HÉV végállomás 
 

 
 

Tartsd tisztán a forrásokat, patakokat és pihenőhelyeket! 
Égő tárgyakat el ne dobj, erdőben tüzet ne rakj! 

Kíméld az erdő vadjait, a mező virágait, gyümölcsfákról még virágot se szakíts! 
Becsüld turistatársaidat, s a bajban el ne hagyd, mert az becstelenség. 
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Ne élj vissza a vendégjoggal és tiszteld mások vagyonát! 

Turistaútról le ne térj, tiltott területeken csak engedéllyel járj! 
Légy vidám, de nem lármás: az erdőben ne a turisták, hanem a madarak énekeljenek! 

 

2022-ben ünnep- és munkaszüneti napok  
 
január 1.  szombat 
március13, 14 15. 3 napos hosszú hétvége/hételeje – vasárnap, hétfő, kedd  
április 15.  nagypéntek + Húsvét, 4 napos hosszú hétvége – nagypéntektől hétfőig 
május 1.  vasárnap 
május 4, 5, 6.  Pünkösd – szombat, vasárnap, hétfő 
augusztus 20, 21. szombat, vasárnap 
október 29, 30, 31. szombat, vasárnap, hétfő 
november 1.    4 napos hosszú hétvége – szombat, hétfő, keddig 
december 24, 25, 26.  4 napos Karácsony, szombat, vasárnap, hétfő 

 

Kedves Túratárs! 
A programfüzetünkben található túrák közül válaszd ki a számodra legmegfelelőbbet, 

hogy túráinkról kellemes emlékekkel és jó érzéssel térhess haza. 
 

 

„Természetjárók! 

Szeressétek a természetet, mert aki a természetet szereti, 

az testben és lélekben mindig fiatal tud maradni.” 
                                        Grósz Alfréd Tátra-kutató 

 

 

Kilátó a Bölcső-hegyen 

 

Ismét van kilátója az 587 m magas Bölcső-hegynek! A november 25-én átadott kilátót immáron a 

megkülönböztető hármas számmal is illethetjük, hiszen az eltelt évszázad során már két elődje is 

volt. 

Az első kilátót a Magyarországi Kárpát Egyesület emelte, és 

Döller Antalról nevezte el. Döller Antal 1831-ben Galíciában 

született. 25 éves katonai pályafutását követően Késmárkon 

telepedett le. Kiváló hegymászó, aki nagyon sokat tett a 

Magas-Tátra születőben lévő idegenforgalmának 

fejlesztéséért. Alapító tagja és egy évtizedig ügyvezetője a 

Magyarországi Kárpát Egyesületnek. 1892-ben 

közreműködésével alakult meg a Magyar Turista Egyesület 

Tátra Osztálya, aminek alelnöke lett. Közéleti tevékenységéért 

1887-ben „poprádvölgyi” előnévvel nemesi rangra emelték.  

A kilátó avatását 1934. április 8-án tartották. Bár az ünnepély, 

mint a korabeli sajtóból megtudhatjuk, zuhogó esőben ment 

végbe, példás rendezése dicséretre méltó volt, a névadó fiát 

díszvendégként fogadták. A 17 m magas, fedett építmény alsó részében kis, nyitott ajtajú 

menedékszobát is kialakítottak. 

Az új kilátótoronyhoz a Lajos forrásnál kezdődő, a MKE Sólyom Osztálya által felfestett zöld 

háromszög jelzés vezetett fel. Fontos tudnivalóként közölték, hogy az eddig tilos területen áthaladó 

útvonal csak az építést is támogató előzékeny erdőtulajdonos, Pilon Vilmosnak mindenkor megadott 

előzetes engedélyével volt használható.  
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Sajnos, az építmény nyújtotta szép panorámát csak rövid ideig 

élvezhették a turisták. A terület bérleti joga hamarosan a 

sörkirály Dréher Antalhoz került, s ismét tilos területté vált. A 

Magyar Turista Szövetség tiltakozása ellenére a kilátót 1936-

ban Dréher lebontatta, Zsitvay Tibor szavaival élve, „megint a 

szarvasok győztek.” 

Három évtized múltán fogalmazódott meg az akarat egy új 

kilátó építésére. Sajnos, a részletekről szinte semmi információt 

sem találtam. 

A „Természetjáró” ’57 májusi számában volt olvasható, hogy  

„A Pilis Turista Egyesület a bölcsőhegyi kilátó alapkőletétele 

után hozzákezd az építőmunkához. Itt mutatják be a kilátó 

rajzát. A lap novemberi száma szerint „A Pilis TE tevékeny 

vezetősége — mint arról már hírt adtunk — elhelyezte az új 

kilátó alapkövét Bölcsőhegyen. Az egyesület rendelkezik a 

megfelelő anyagiakkal, szakemberekkel az építés gyors 

lebonyolításához. Sajnos, beadványuk az engedélyezés iránti 

kérelmekkel, valahol a Váci és Rosenberg házaspár utcák között 

megrekedt. Ismerve a budapesti alszövetség elhelyezési, 

adminisztrátor és szekrény hiányát, ezen nem is lehet 

csodálkozni. A lényeg persze nem az, hogy egyik helyről 

elment-e a beadvány és a másik helyre megérkezett-e? Hanem 

az, hogy értékes hónapok vesznek el és jelentős turista alkotás 

építése szenved késedelmet.”(Az egyesület az országház 

természetjáró szakosztálya volt. Nevükhöz fűződik az 1958. szept. 21-én felavatott Kő-hegyi Petőfi 

emlékmű megvalósítása.) Nem sikerült kideríteni, hogy a Bölcső-hegyi kilátót – bár a bemutatott 

tervhez képest szerényebb formában – mikor vehették birtokba a turisták. 

Nem csak a születési, de a „halála” idejét sem tudni. A hetvenes években még rendszeresen szerepel 

a túrakiírások útvonalaiban, aztán már csak romjai csúfították a csúcsot. Szóbeszéd szerint az 

akkortájt létesített Lom-hegyi rakétabázis területe is jól látszódott a kilátóból, s az „éberség” 

jegyében siettették elmúlását. De az is lehet, hogy a gondozatlan faszerkezet nem bírta tovább a hegy 

mikroklímáját. 

Az elmúlt negyven év során fel-felröppentek a hírek, hogy új kilátó építését tervezik. Hosszas 

előkészítő munka után, pályázati pénzből öltött testet az immáron harmadik kilátó – vagy, hogy 

erdélyi szóval illessem, a mutató. Az egyszerű, sima vonalú, borovi fenyőből készült építmény 

minden hivalkodástól mentesen emelkedik a csúcson. Talán egyedüli hibája, hogy könnyen 

mászható oldalai szinte csábítják a meggondolatlan látogatót. 

A kilátót november 25-én adta át a közforgalomnak Zambó Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. korábbi, és 

Reinitz Gábor, a jelenlegi vezetője. Sajnos, az időjárás nem fogadta kegyeibe az ünnepségen 

megjelenteket, zúzmarás köd takarta a kilátást, és goromba-hideg szél borotválta a felmerészkedők 

arcát. A kilátó a Lajos-forrástól a zöld háromszög mentén közelíthető meg, de a Tölgyikrek – Lajos-

forrás közt vezető sárga sávból is ágazik ki ösvény, újonnan festett sárga háromszögjelzéssel. Biztos, 

hogy az új kilátó hamarosan népszerű célpont lesz, hisz a feltáruló panoráma egyike a Pilis legszebb 

látnivalójának. 

                                                                                                                 – Vuray György – 
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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 
 
 

 

 
 

            Sítúra 

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

változtatás jogát fenntartja 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


