
 

 

 

 

 

2/2023. számú körlevél 

2023. február havi programkiírás 

 

Felhívás, értesítés, tudnivalók: 

1. Az éves tagdíj befizetésére 2023. február 1-jétől lesz lehetőség az egyesület 
irodájában (Székesfehérvár, Móricz Zsigmond u. 14.) a szerdai fogadóórákon (16.30-
17.30 között). Tagdíj: felnőtt: 3.500.-, nyugdíjas: 2.600,-, gyermek: 2.000 forint, új 
belépőknek + 50 forint a tagkártya.             
 
2. 2023. február 11-én, szombaton Fejér Megyei Téli természetbarát Találkozó lesz 
Kisgyónban. Részletes kiírás lejjebb. 
 
3. A XVIII. Észak Dunántúli Kupa 2023 részletes kiírása a csatolt dokumentumban 
található.  
 



2023. február 4. szombat  

A)   Túra Eplényből Olaszfaluba 
Útvonal: Eplény újtelep-P jelzés-Jelzetlen-Ámos hegyi kilátó-Piros háromszög-Malomvölgyi 
patak-Piros jelzés-Alsóperei arborétum-Jelzetlen úton Felsőpere-Olaszfalu-Olaszfalu alsó 
elágazás buszmegálló. 
Táv/szint: 16 km/ 360/310 méter 
Indulás: Busz indul a 12-es kocsiállásról 07:40-kor, érkezés Eplénybe Veszprémi átszállással 
08:53-kor. 
Érkezés: Busz indul vissza Olaszfalu alsóelágazástól Veszprémi átszállással: 14:00; 14:42; 
15:42; 16:42-kor 
Túravezető: Márkus József, 30/498-3532 
 

B)  Kistalpú túra a Budai-hegységben 
Útvonal: Hidegvölgyi pihenőhely-Tarnai pihenő-Nagy-Kopasz ( Csergezán Pál kilátó )-Vasvári 
nyereg-Anna Vadászház-Telki 
Táv/szint: 10,5 km, 310m fel/400m 
Indulás: 06.36 h-kor a Vasútállomásról Bp. Déli pu.-ra induló vonattal 
Érkezés: Kb. 14,00-15,00 h között 
Költség teljesáron: 3980 Ft 
Túravezető: Almási Zoltán, 06/20-319-3280 (pénteken 15-19 h.-ig nem vagyok elérhető) 
 
 

C)   Téli Tihany, XVIII. ÉDK 2. túrája 
https://tturak.hu/hikeOccasion/5228/details 
 
 
2023. február 11. szombat 

A)  Fejér Megyei Téli természetbarát Találkozó, Kisgyón 
Megyei Szövetségünk ismét megszervezi a jó hangulatú és finom ételekkel gazdagított 
disznótoros összejövetelt. 
A következő programot ajánlom erre a napra: 
1) Ismeretterjesztő túra Kisgyón környékén Simek István vezetésével (Kisgyón bányatelep 
múltjának megismerése egy könnyű séta keretében ) 
2) 13 órától jóízű disznótorozás , borozás , beszélgetés 
A menü: toroskáposzta, pecsenye, sült hurka, kolbász, forraltbor, tea.  
Az toros lakoma hozzájárulási díja: 3000Ft. 
Ebédet csak az előjelentkezettek részére tudnak biztosítani, ezért kérném, hogy legkésőbb 
02.05-ig jelezzetek nekem vissza, hogy intézni tudjam. 
Utazás: 8.40-kor a buszpályaudvarról induló busszal Bakonycsernyére (650,-Ft a teljesárú 
jegy) 
Visszafelé: 13.24, 14.58 -kor induló busszal 
Jelentkezés: Asbóth Katalin k.asboth2@gmail.com  
Még egyszer a jelentkezési határidő a disznótoros rendeléshez (3000,-Ft): 02.05. 
(A pénzt a túrán szedem össze.) 
 



B)    Túra Eplényből Zircre 
Útvonal: Eplény újtelep-Tanösvény--Jelzetlen út-Eperkés hegyi tanösvény-Olaszfalu-
Jelzetlen úton Zirc 
Táv/szint: 14 km/ 220/190 méter 
Indulás: Busz indul a 12-es kocsiállásról: 07:40-kor, érkezik Eplénybe Veszprémi átszállással 
08:53-kor. 
Érkezés: Busz indul vissza Zircről Veszprémi átszállással: 13:55; 14:55; 19:10-kor 
Túravezető: Márkus József, 30/498-3532 
 
2023. február 18. szombat          

    Túra Szárról Szárligetre 
Útvonal: Szár vá-Piros jelzés-Szállás hegy-Körtvélyes kilátó-Határ hegy-Körtvélyespuszta-I. 
Béla forrás-Mária szakadék-Csákányospuszta-Szárliget vá. 
Táv/szint: 16 km/ 330/300 méter 
Indulás: Utazás vonattal Székesfehérvár vá.-ról, vonat indul 07:37-kor. Érkezés Szárra, 
Kelenföldi átszállással 09:08-kor 
Érkezés: Utazás vissza Szárliget vá.-ról Kelenföldi átszállással. Vonat indul: 14:17; 14:47; 
15:17; 15:47-kor 
Túravezető: Márkus József, 30/498-3532 
 
 
2023. február 19. vasárnap 

 Komáromi erődök - „a homokba zárt történelem” 
A Duna Gibraltárja – sokáig így nevezték az Osztrák-Magyar Monarchia évtizedeiben a 
komáromi erődrendszert. 
Mi ebből két erődöt (Monostori és Csillag) látogatunk meg. A Monostori erőd Közép-Európa 
legnagyobb újkori erődje. Az UNESCO Világörökség várományosa. Az erőd 25 hektárt foglal 
el, teljes területe lőterekkel együtt 70 hektár, épületek alapterülete 25 680m2. Az erődben élő 
katonák legmagasabb létszáma 8000 fő volt. 
A Csillagerőd 3000 m2-es kiállítócsarnokában a Szépművészeti Múzeum egyedülálló 
szobormásolati parkja talált otthonra. 
Ezen kívül még egy kis átruccanást tervezek Észak-Komáromba (Komarno) kisvonattal a 
Klapka tér környékére és az Európa Udvarba. 
Indulás: 8.26-kor induló vonattal (találkozás 8.15-kor) 
Visszaindulás: 18.05 induló vonattal 
Költségek: 
Vonatköltség: mindenkinek a kedvezménye mértékének megfelelően. 
Erődökbe a kombinált csoportos jegy (15 főtől): teljesárú 3300,-, nyugdíjas 2600,- 
Kisvonat: 1500,- 
Jelentkezést írásban k.asboth2@gmail.com címre kérem 02.09-ig.  
A pénz befizetést pedig 02.15-ig a fogadóórán Lőrentei Annánál legyetek szívesek megoldani. 
 
2023. február 19-20-21. vasárnap-kedd 

 Sítanulás 
Síelni vágyókat várok, próbáljátok ki Eplényben a síelést! Unokákat, gyerekeket is hozhattok! 
Elegendő jelentkező esetén Andrással ketten szeretnénk bevezetni benneteket a téli sport 
örömeibe. 



Felszerelés 
Síbakancs és síléc az első naptól, késöbb síbot, sisak ajánlott. Ha nincsen saját felszerelésed, 
a helyszinen minden kölcsönözhető, az árakat megtalálod a  
https://siarena.hu/szolgaltatasok/kolcsonzes/ linken. 
Költségek 
A napi jegyárakat a több szempont befolyásolja: pálya fajtája, életkor, hétköznap-hétvége is 
meghatározza, 
  - vasárnap a diák-senior húzólift jegy a tanuló pályán 5.200 forint 
  - hétfőn és kedden egy pályajegy, diák és senior, 3 órára 8700 forint 
 (Részletek megnézhetők itt,  https://siarena.hu/jegyek-berletek-arak/si-es-snowboard-
jegyarak/) 
Mindhárom nap telekocsival tervezem az utat, indulás Fehérvárról 8.30-kor a Tesco 
parkolójából. A költségét a sofőrökkel egyeztetjük. A távolság cca. 49 km. 
Előzetes jelentkezést kérek az utazásszervezéshez február 15-én 15 óráig mailben 
(edit.magyarne@gmail.com) vagy a +36 30 0915666 telefonszámon. Visszaérkezés a kora 
délutáni órákban. 
Program: 
vasárnap  
   kezdő gyakorlatok, ismerkedés a hóban a felszereléssel 
hétfőn 
   csúszás próbák hóekével, csákányos felvonó használata 
kedden  
   gyakorlás, igény esetén haladók a magasabb pályákat is kipróbálhatják. 
Oktató: Magyarné Hadfi Edit: 30/091-5666 
 
 
2023. február 25. szombat 

  Dunán innen Dunán túl 50, 30, 20, 15, 8, XVIII. ÉDK 3. túrája 
https://tturak.hu/hikeOccasion/5290/details 
Nevezési díjkedvezmény előnevezés esetén: a 8 km távhoz 200 Ft/fő, a 15; 20; 30; 50 km 
távhoz 300 Ft/fő. Előnevezés: február 21-ig. Link az előnevezéshez: 
https://pentelete.hu/index.php/dunan-innen-dunan-tul/regisztracio-2022 
A 20 Km távon vezetek túrát. 
Nevezés egyénileg, utazás telekocsival, ha velem tartasz, hívj a 20 3255210 számon, 
utazásegyeztetés miatt. 
Túravezető: Horváth István, 20/325-5210 
 
 


