
 
 

Fejér Megyei Természetbarát Találkozó 
Kisgyón Természetbarát Telep 

(volt Bányász ház) 
 

2017. szeptember 15-16-17. 

 

A találkozó megrendezésével hagyományainkhoz híven lehetőséget kívánunk 
biztosítani a szervezett természetjáróknak, fiataloknak és felnőtteknek, a 
családoknak és minden érdeklődőnek, hogy egy kellemes hétvégi program 
keretében találkozhasson, pihenhessen, szórakozhasson. Egyúttal alkalmat adunk, 
a sportkapcsolatok, a barátságok erősítésére, Kisgyón környéki túrázásokra. 

Szervező: Fejér Megyei Természetbarát Szövetség 
(felelős Durmitsné Baics Rózsa, +36-30/648-8241, 
Horváth István, +36-20/3255-210, info@fejer-tura.hu ). 

A programokra jelentkezni lehet csütörtökönként 17:00-19:00 a szövetség 
fogadóóráin: Prohászka Ottokár út 5. ½. valamint az info@fejer-tura.hu  
e-mailben. 

Társszervező: Gyöngyvirág TE, Vértes Meteor TSE, Pentele TE, TeTeTe, Vízivárosi 
LSE, Alba Regia Barlangkutató Csoport, Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló 

Szeptember 15. péntek 
15 órától a résztvevők érkezése, szálláshelyek elfoglalása.  
Szállást korlátozott számban a kulcsosházban, az udvaron saját sátorban 
tudunk a résztvevőknek biztosítani! 

20 órától Esti séta a környéken, tájékozódás csillagképek segítségével. 
Túravezető: Csorvási Róbert (+36-20/568-6809) 
csorvasi.robert@gmail.com 
Gyülekező 19.45-től a Telep információs táblájánál, a focipálya sarkán 

Szeptember 16. szombat 

8.30. Ünnepi megnyitó a Bányász kulcsosház udvarán  
Résztvevők köszöntése 
Díjak, kitüntetések átadása 
Megemlékezés az elhunyt természetjárókról, a kopjafára emlékszalagot 
kötünk. 

9:00-kor kezdődő programok 

Vezetett gyalogos túra: 1. Bakonykúti-Kisgyón, 12 km 
Túravezető: Csorvási Róbert (+36-20/568-6809) 
csorvasi.robert@gmail.com (Bakonykútiba gépkocsival elszállítjuk a túrázókat.) 
Gyülekező 9:00-kor a kulcsos ház melletti telefonfülkénél 

 

 



Vezetett gyalogos túra: 2. Kisgyón-Károlylak, 8 km 
Túravezető: Sűdy Árpádné, (+36-30/441-2135) sudymedi@freemail.hu  
 Gyülekező 10:20-kor a kulcsos ház melletti telefonfülkénél 

Vezetett kerékpártúra 
Útvonal: Kisgyón – Bakonycsernye – Tés – Felsőpere – Olaszfalu – Zirc – 
Nagyesztergár – Dudar – Csetény – Bakonycsernye – Kisgyón 
Táv: 61 km, Szintemelkedés: 800 m, Szintidő: 6 óra 

Túravezető: Csontos László, (+36-30/650-2010) ljcsontos@gmail.com   

Gyülekező 9:00-kor a volt büfénél  

Túra az Alba Regia barlangban 
utazás telekocsival Kisgyónból Csöszpusztára a kutató állomáshoz, 
(kiállítás megtekintése, felkészülés a barlangi túrára), gyalog 
Csöszpuszta -Alba Regia-Barlang kb 2km 
Barlangi túra után két lehetőség közül lehet választani Kisgyónba való 
visszatérésre: 
gyalog Alba Regia-Barlang, -Hosszú-kígyós -Károly-lak –Kisgyón 
útvonalon, táv: 6 km, vagy autóval Csőszpusztáról 
Barlangi túra: Alba Regia Barlang Felfedezõ-ág. 
A barlangi túra időtartama 2,5 óra, hossz: 250 m, mélység: 67 m, 
hõmérséklet: 8◦C 
A túrához sisakot és lámpát biztosítunk. A barlang nedves és helyenként 
kúszni kell, ezért váltóruhát mindenki hozzon magának! A barlang 
bejáratánál csomag megőrzést biztosítunk. A túrán való részvétel csak 
előzetes jelentkezés esetén lehetséges, határidő: szept. 14. csütörtök. 
Szervező: Horváth István, +36-20/325-5210, e-mail: info@fejer-tura.hu, 
nevezési díj 1000,-Ft/fő. Gyülekező a kulcsos ház melletti telefonfülkénél 

20 órától Esti séta a környéken, tájékozódás csillagképek segítségével. 
Túravezető: Csorvási Róbert (+36-20/568-6809) 
csorvasi.robert@gmail.com 
Gyülekező 19.45-től a Telep információs táblájánál, a focipálya sarkán 

Szeptember 17. vasárnap  

Dr.Hegyi Imre emléktúra 30, 20, 10, 5 km 
részletes kiírás: http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/tura?id=8386     

Idén szeptember 15-től 17-ig, azaz három napig tart a Földművelésügyi  
Minisztérium TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akciója, melyre 
szövetségünk is beregisztrált. A gyalogtúrázókat arra kérjük, hogy útvonaluk 
mentén szedjék össze az esetleges szemetet, amit a kulcsos háznál kérünk 
leadni. Az ehhez való technikai eszközöket (zsák, kesztyű, láthatósági 
mellény), biztosítjuk. 

Szeretettel várjuk programjainkra! 
FMTSz vezetősége 

www.fejer-tura.hu 


