A CSILLAGTÚRÁK TÚRAMOZGALOM KIÍRÁSA
Attila Unokái Sportegyesület 2019-ben meghirdeti az alábbi túramozgalmat.
A túramozgalom célja:
Szeretnénk megismertetni mindenkivel az éjszakai természet csodás világát és egyben
megmutatni, hogy az éjszakai erdő nem is olyan veszélyes, mint ahogy sokan gondolják.
Várunk minden érdeklődőt, aki szeretne teljesen feltöltődve hazaérni a Budai-hegységből
vagy akár a Pilisből, mindezt megfűszerezve az éjszakai fények játékával.
Ha nem voltál még éjszakai túrán, akkor itt az alkalom, hogy egy könnyű erdei séta
keretében belekóstolj ebbe a műfajba is.
A Csillagtúrák Túramozgalom keretein belül 2019-ben 12 éjszakai túrát szervezünk a Budaihegységben, 3 túrát a Pilisben és egyet Budapest pesti oldalán, egyet pedig Budapest
belvárosában. Ezeket a túrákat mindig pénteki vagy szombati napokon tartjuk délutáni
indítással.
A túramozgalomban való részvétel:
A Csillagtúrák Túramozgalom (továbbiakban: CSTT) túráin bárki részt vehet, aki a kiírásban
foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja.
Túráinkon a weboldalunkon történő ELŐREGISZTRÁCIÓ kötelező. Koránkelő kedvezmény a
túrát megelőző hét péntek éjfélig történő előregisztrációval és a nevezési díj átutalásával
érvényesíthető.
Igazoló füzet:
A túramozgalom szervezője a túrák teljesítésének igazolásához igazoló füzetet biztosít, ami
megvásárolható bármelyik CSTT túra céljában 1.500.-Ft-os áron.
A túramozgalomban való érvényes részvétel feltétele:
• a CSTT igazoló füzetének a megvásárlása,
• előregisztráció leadása a túrára online vagy személyesen bármelyik előző CSTT túrán
• a túrák teljesítésének a leigazoltatása és
• a teljesítés után az igazoló füzet szervezőkhöz történő eljuttatása a CSTT túrák
bármelyikén személyesen ill. online.
Ez utóbbi esetben kérjük elküldeni lefotózva vagy beszkennelve a füzet igazoló
bélyegzést tartalmazó oldalait az kapcsolat@attilaunokai.net email címre.
• Visszaigazolás megléte a füzet – szervezőkhöz történő – megérkezéséről
Leadási határidő: 2019. november 30.
Teljesítés:
Igazolt teljesítésnek tekintendő, ha a túrázó benevez a CSTT füzetében szereplő bármelyik
túra bármelyik távjára, azt sikeresen teljesíti, és a túra rendezőjétől megkapja a CSTT
igazolófüzetébe a túra bélyegzőjének lenyomatát.
Amennyiben a túrázó az adott teljesítménytúra céljában - igazolófüzet hiányában - nem
tudja igazoltatni a teljesítést, a következő túrák bármelyikén vagy a koordinátorokkal
egyeztetett időpontban az igazolandó túra hiteles dokumentumainak (emléklap vagy itiner)
bemutatásával később is megteheti.
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Díjazás:
A túramozgalom díjazása két részből áll:
• Minden résztvevő névre szóló emléklapot kap.
Ezen felül önköltségesen kérhet kupát.
•

Ha a túrázó bizonyos darabszámú túrán részt vett és ezt az igazoló füzetben pecséttel
igazolja, az alábbi díjazásban részesül:
• arany/ezüst/bronz kupa
FELNŐTTEK
TELJESÍTETT TÚRÁK (DB)
8
11
14

DÍJAZÁS
bronz kupa
ezüst kupa
arany kupa
GYEREKEK

TELJESÍTETT TÚRÁK (DB)
DÍJAZÁS
6
bronz kupa
8
ezüst kupa
10
arany kupa
* Gyereknek számít minden olyan résztvevő, aki 2019. december 31-ig tölti be a 10. életévét.

Díjátadás:
A díjazások átadására 2019. december elején kerül sor Budapesten.
A rendezvény pontos időpontja később kerül kihirdetésre, helyszíne pedig a résztvevők
létszámától függően kerül megválasztásra. A rendezvényre az igazolófüzetben megadott
e-mail címre meghívót küldünk azoknak, akiktől megkaptuk a CSTT füzet igazoló oldalainak a
másolatát és jelezték, hogy a díjat a díjátadón veszik át.
Aki nem tudja megoldani, hogy a díjat a díjátadón vegye át, a koordinátorokkal egyeztetve
egy későbbi túrán is átveheti azt.
A díjak legyártatása csak azok számára történik meg, akik annak ellenértékét 2019.
november 15-ig átutalják részünkre.
A túramozgalom koordinátorai:
M. Szendrey Piroska - 0630/479-3692
Mákos Gábor – 0630/617-8241
Mákos Tamás - 0670/620-1013
Elérhetőségek:
Honlap: http://attilaunokai.net
Facebook: https://www.facebook.com/AttilaUnokai
Email: kapcsolat@attilaunokai.net
A túrakiírással kapcsolatos mindennemű változtatás jogát fenntartjuk!
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A Csillagtúrák Túramozgalomban található túrák részletes leírása
1., Báthory István emléktúra
20 km: Budakeszi > Mária szurdok > Sorrento > Farkas-hegy > Piktortégla üreg >
Kolacskovszky turistaház > Irhás árok > KFKI > Szent Mihály szikla > Makkosmária > Budakeszi
15 km: Budakeszi > Mária szurdok > Sorrento > Farkas-hegy > KFKI > Szent Mihály szikla >
Makkosmária > Budakeszi
10 km: Budakeszi > Mária szurdok > Szent Mihály szikla > Makkosmária > Budakeszi
5 km: Budakeszi > Makkosmária > Budakeszi
A Budakesziről induló éjszakai túránkat kimondottan azoknak ajánljuk, akik szeretnék átélni
egy éjszakai túra varázsát.
Úgy gondoljuk, hogy ehhez nem feltétlenül kell éjszaka bóklásznod az erdőben, ezért ezt a
túránkat 16 és 20 óra között indítjuk távonkénti bontásban.
Kérünk mindenkit, hogy fejlámpát vagy elemlámpát és láthatósági mellényt hozzon magával,
hiszen sötétedés után csak így engedélyezett a túrázás erdészeti területen.
Miért pont Báthory Istvánról neveztük el a túránkat?
Báthory István erdélyi fejedelemként és lengyel királyként uralkodása során mindkét
nemzetnek a virágzás korszakát hozta el. Emellett azonban a felnövekvő generációknak is
például szolgált nem pusztán nagyra törő terveit illetően, de Erdély mozgásterének
bővítésével, valamint függetlenedési törekvéseivel is.

2., Szent László emléktúra
20 km: Rózsadomb Center > Árpád-kilátó > Kecske-hegyi út > Határnyereg > Rózsadomb
Center
12 km: Rózsadomb Center > Árpád-kilátó > Guckler Károly kilátó > Határnyereg > Rózsadomb
Center
7 km: Rózsadomb Center > Árpád-kilátó > Kecske-hegyi út > Határnyereg > Rózsadomb
Center
Ezen a túrán a téli erdő világát fedezhetjük fel, mégpedig éjszaka. Ha nem voltál még ilyen
túrán, akkor itt az alkalom, hogy egy könnyű séta keretében belekóstolj ebbe a műfajba is.
Várunk minden érdeklődőt, aki szeretné megtapasztalni a téli természet csodáit és szeretne
teljesen feltöltődve hazaérni a Budai-hegységből, mindezt megfűszerezve az éjszakai fények
játékával.
Kérünk mindenkit, hogy fejlámpát vagy elemlámpát és láthatósági mellényt hozzon magával,
hiszen sötétedés után csak így engedélyezett a túrázás erdészeti területen.
Miért pont Szent Lászlóról neveztük el a túránkat?
Uralkodása alatt nem csak a Magyar Királyság függetlenségéért szállt harcba, de a keresztény
hit védelmében is. Ő volt az első olyan királyunk, aki kifejezetten hódító külpolitikát
folytatott. Szent László nem csak törvényeivel alkotott maradandót, de testi erejével - amivel
megtestesítette a kor lovagideálját -, és egyéb erényeivel is örökké valót alkotott.
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3., Maderspach Viktor emléktúra
20 km: Budaörsi uszoda > Rupp-hegy > Kolacskovszky turistaház > Irhás árok > KFKI >
Sorrento > Csalogány utca > Farkas-hegy > Kő-hegy > Budaörsi uszoda
12 km: Budaörsi uszoda > Rupp-hegy > Kolacskovszky turistaház > Piktortégla üreg > Kő-hegy
> Budaörsi uszoda
8 km: Budaörsi uszoda > Rupp-hegy > Nap-hegy > Budaörsi uszoda
Márciusi első túránkon Budaörsön várunk minden érdeklődőt, aki szeretné megtapasztalni
az ébredező természet csodáit és szeretne gyönyörködni Budapest fényeiben.
Kérünk mindenkit, hogy fejlámpát vagy elemlámpát és láthatósági mellényt hozzon magával,
hiszen sötétedés után csak így engedélyezett a túrázás erdészeti területen.
A Budaörsi Városi Uszodából induló túránkat kimondottan azoknak állítottuk össze, akik
hétvégén nehezebben tudnak kimozdulni otthonról, hiszen ezt a túrát pénteken délután
indítjuk.
Miért pont Maderspach Viktorról neveztük el a túránkat?
Az erdélyi származású magyar ember élete során nevezték Vadmagyarnak, Acélembernek, és
a Havasok hősének is.
Végig szolgálta az I. Világháborút, de igazán akkor érezte magát elemében, amikor
szülőföldjét kellett megvédeni az áruló román csapatokkal szemben.
"Oláhölő" osztagával képes volt megállítani az árulókat Erdélyben, és hozzájárult ahhoz, hogy
a hadvezetés elfoglalta Bukarestet és a Fekete-tengerig üldözhette a támadókat.

4., Hadik András emléktúra
20 km: ELTE > Szabadság szobor > Szent Gellért püspök szobor > Filozófusok sétaút > Dísz tér
> Lánchíd > Margit híd > Margitsziget > Árpád híd > Jászai Mari tér > Kossuth Lajos tér >
Március 15. tér > Fővám tér > Boráros tér > ELTE
12 km: ELTE > Szabadság szobor > Szent Gellért püspök szobor > Filozófusok sétaút > Dísz tér
> Lánchíd > Március 15. tér > Fővám tér > Boráros tér > ELTE
6 km: ELTE > Szabadság szobor > Citadella > Búsuló Juhász > Gellért hotel > ELTE
Ez a városi túra Budapest legpatinásabb helyeire kalauzol el Téged. A túra során
megcsodálhatod a főváros éjszakai fényeit a Gellérthegyről vagy akár a Budai Várban
található Halászbástyáról, de gyönyörködhetsz a Margitsziget sokszínűségében is.
A Petőfi-híd budai lábától induló túránkat kimondottan azoknak állítottuk össze, akik
hétvégén nehezebben tudnak kimozdulni otthonról, hiszen ezt a túrát pénteken tartjuk.
Miért pont Hadik Andrásról neveztük el a túránkat?
A hadtörténelem egyik leghíresebb huszárcsínyét végrehajtó Hadik András az ősi magyar
virtus megtestesítője volt. Hadik András poroszokat megszégyenítő esztergomi
huszárkapitány. A berlini sikere után életét a folyamatos kitüntetések jellemezték, míg 1879ben az Oszmán birodalom elleni hadjárat fővezérévé nevezték ki.
Nem sokkal később, 79 éves korában hunyt el az egyik legzseniálisabb taktikai érzékkel
megáldott magyar hadvezér, akinek köszönhetően a magyar huszárok nevét még évszázadok
múltán is a legelitebb katonai egységekkel azonosították.
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5., Bercsényi Miklós emléktúra
20 km: Pilisszentkereszt > Boldog Özséb-kilátó > Klastrom-szirtek > Pilis-nyereg > Fekete-kő >
Kétbükkfa-nyereg > Klastrom-kút > Pilisszentkereszt
15 km: Pilisszentkereszt> Boldog Özséb kilátó > Klastrom-kút > Pilisszentkereszt
5 km: Pilisszentkereszt> Klastrom-kút > Pilisszentkereszt
Ha szeretnél egy napon két túrát is teljesíteni a Pilisben, akkor ez a túra pont neked való,
ugyanis ez a túra a nappali túra kisebb távjainak az éjszakai változata. Gyere el nappal az
egyik hosszabb távra, este pedig válassz egy rövidebbet, és hasonlítsd össze a napközbeni és
az éjszakai erdő hangjait!
Kérjük, hogy fejlámpát vagy elemlámpát és láthatósági mellényt hozzál magaddal, hiszen
sötétedés után csak így engedélyezett a túrázás erdészeti területen.
Miért pont Bercsényi Miklósról neveztük el a túránkat?
A Rákóczi szabadságharc legtehetségesebb hadvezére volt, aki magyar és lengyel katonákkal
robbantotta ki a tiszaháti felkelést, majd sikerre vezette felső-magyarországi hadjáratát.
Kuruc főgenerális, II. Rákóczi Ferenc mellett a szabadságharc egyik fő szervezője és irányítója
volt, de nem pusztán a hadvezetéshez értett kiválóan, hanem diplomáciai jártasságának
köszönhetően sok szövetségest is képes volt a szabadságharc mellé állítani.

6., Pálffy Miklós emléktúra
20 km: Békásmegyer > Róka-hegy > Nagy-Kevély > Kevély-nyereg > Kis-Kevély > Kevélynyereg > Kevély-hegyi-kőfülke > Pilisborosjenő > Ezüst-kevély > Békásmegyer
15 km: Békásmegyer > Ezüst-kevély > Nagy-Kevély > Kevély-nyereg > Kis-Kevély > Kevélynyereg > Nagy-Kevély > Ezüst-kevély > Békásmegyer
7 km: Békásmegyer > Róka-hegy > József-hegy > Békásmegyer
Ahhoz, hogy élvezni tudd egy éjszakai túra varázsát, nem feltétlenül kell éjszaka bóklásznod
az erdőben, hiszen ezt a túránkat 17 és 20 óra között indítjuk távonkénti bontásban.
Várunk minden érdeklődőt, aki szeretné megtapasztalni az ébredező természet csodáit és
szeretne teljesen feltöltődve hazaérni a túra végeztével.
Kérjük, hogy fejlámpát vagy elemlámpát és láthatósági mellényt hozzál magaddal, hiszen
sötétedés után csak így engedélyezett a túrázás erdészeti területen.
Miért pont Pálffy Miklósról neveztük el a túránkat?
A Mohács utáni magyar hadvezérek nemzedékének első olyan nemese volt, aki nem csak a
hadszíntéren, de a haditanácsokon és a bécsi udvarban is otthonosan mozgott. Élete során
két évtizedig az egyik legmeghatározóbb harcosa volt a török elleni küzdelmeknek.

7., Gyulaffy László emléktúra
20 km: Szépjuhászné > Kis-kőfej > Makkosmária >Szent Mihály-szikla > KFKI > Csacsi rét >
Normafa > János-hegy > Tündér-hegy > Szépjuhászné
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15 km: Szépjuhászné > Kis-kőfej > Makkosmária > Csacsi rét > Normafa > János-hegy >
Tündér-hegy > Szépjuhászné
10 km: Szépjuhászné > Kis-kőfej > János-hegy > Tündér-hegy > Szépjuhászné
5 km: Szépjuhászné > Pozsonyi-hegy > János-hegy > Tündér-hegy > Szépjuhászné
A túrázói körökben méltán népszerű helyszínről induló túránkon négyféle táv közül
választhatsz. A kisebb távokat akár kisgyerekekkel vagy éppen babakocsival is könnyedén
végig sétálhatjátok, és a túra végén garantált a gyerkőcök gyors elalvása.
Ezt a túránkat kimondottan azoknak állítottuk össze, akik hétvégén nehezebben tudnak
kimozdulni otthonról, hiszen ezt a túrát pénteken délután indítjuk.
Kérjük, hogy fejlámpát vagy elemlámpát és láthatósági mellényt hozzatok magatokkal, hiszen
sötétedés után csak így engedélyezett a túrázás erdészeti területen.
Miért pont Gyulaffy Lászlóról neveztük el a túránkat?
Leghíresebb bajvívónk egyikét személyes párviadalban senki nem volt képes legyőzni.
Számlálhatatlan hadjáratban vett részt úgy, hogy huszárjaival mindig az első sorokban
küzdött. Kíméletet nem ismerő módon küldte túlvilágra hazája ellenségeit, főleg akkor, ha
azok jobbágyai szabadságát vagy életét veszélyeztették.

8., Nádasdy Ferenc emléktúra
15 km: Hűvösvölgy > János-hegy > Szépjuhászné > Hűvösvölgy
10 km: Hűvösvölgy > Szépjuhászné > Hűvösvölgy
5 km: Hűvösvölgy > Hűvösvölgy
Ahhoz, hogy élvezni tudd egy éjszakai túra varázsát, nem feltétlenül kell éjszaka bóklásznod
az erdőben, hiszen ezt a túránkat 17 és 20 óra között indítjuk távonkénti bontásban.
Téged is várunk, hogyha szeretnéd megtapasztalni a tavaszi természet csodáit és szeretnél
teljesen feltöltődve hazaérni a Budai-hegységből, és szeretnéd megcsodálni Budapest fényeit
az Erzsébet-kilátóból.
Kérjük, hogy fejlámpát vagy elemlámpát és láthatósági mellényt hozzál magaddal, hiszen
sötétedés után csak így engedélyezett a túrázás erdészeti területen.
Ez a túránk a nappali túra rövidebb távjainak éjszakai változata.
Miért pont Nádasdy Ferencről neveztük el a túránkat?
A fekete bég az egyik legjelentősebb alakja volt végvári harcainknak, aki csatáival,
várvívásaival és portyáival a törökök között rettegett hírnévre tett szert. Az ország egyik
leggazdagabb birtokosaként a rendi ellenzék egyik vezérévé vált, aki a kultúra felé is
nagylelkűen adakozott.

9., Simonyi József emléktúra
12 km: Budapest, XII., Libegő > Szilassy út > Normafa > Csacsi rét > János-hegy > Erzsébet
kilátó > Szépjuhászné > Budapest, XII., Libegő
8 km: Budapest, XII., Libegő Szilassy út > Normafa > Virágvölgy > Erzsébet-kilátó > János-hegy
> Budapest, XII., Libegő
5 km: Budapest, XII., Libegő > Tündér-hegy > Budapest, XII., Libegő
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A Libegő lábától induló túrán során eljuthatsz a János-hegyen lévő Erzsébet-kilátóhoz.
Érdemes egy rövid időre itt megpihenni és megcsodálni az alatta elterülő kivilágított város
fényeit.
Ezt a túránkat kimondottan azoknak állítottuk össze, akik hétvégén nehezebben tudnak
kimozdulni otthonról, hiszen ezt a túrát pénteken délután indítjuk.
Kérjük, hogy fejlámpát vagy elemlámpát és láthatósági mellényt hozzál magaddal, hiszen
sötétedés után csak így engedélyezett a túrázás erdészeti területen.
Miért pont Simonyi Józsefről neveztük el ezt a túránkat?
Ő volt a legvitézebb huszár, aki mindenféle előképzettség nélkül egyszerű közkatonából
folyamatos katonai bravúrjainak köszönhetően vált a Habsburg birodalom ezredesévé. Ez a
teljesítmény akkoriban szinte páratlan volt.

10., Görgei Artúr emléktúra
20 km: Szépjuhászné > Apáthy szikla > Árpád-kilátó > Hármashatár-hegy > Virágos-nyereg >
Határnyereg > Hűvösvölgy > Nagy-rét > Nagy-Hárs-hegy > Szépjuhászné
12 km: Szépjuhászné > Apáthy szikla > Határnyereg > Hűvösvölgy > Nagy-Hárs-Hegy >
Szépjuhászné
5 km: Szépjuhászné > Kis-Hárs-hegy > Nagy-Hárs-hegy > Szépjuhászné
Ahhoz, hogy élvezni tudd egy éjszakai túra varázsát, nem feltétlenül kell éjszaka bóklásznod
az erdőben, hiszen ezt a túránkat 17 és 20 óra között indítjuk távonkénti bontásban.
A Szépjuhászné Gyermekvasút állomás közelében várunk minden érdeklődőt, aki szeretné
megtapasztalni az éjszakai természet csodáit nyár közepén és szeretne teljesen feltöltődve
hazaérni a Budai-hegységből, mindezt megfűszerezve az éjszakai fények játékával.
Kérünk mindenkit, hogy fejlámpát vagy elemlámpát és láthatósági mellényt hozzon magával,
hiszen sötétedés után csak így engedélyezett a túrázás erdészeti területen.
Miért pont Görgei Artúrról neveztük el a túránkat?
Zseniális hadmozdulatai, elterelései, a rá jellemző gyorsaság és bátorság tette az általa
vezetett hadjáratot az 1848-as szabadságharcunk legszebb periódusává. Katonái rajongása
és bálványozása közepette híven teljesítette kötelességét, büszke öntudata haláláig
elkísérte.

11., Huszár Péter emléktúra
12 km: KFKI > Sorrento > Budaörs > Szállás-hegy > Farkas-hegy > Piktortégla üreg >
Kolacskovszky turistaház > Frank-hegy > Irhás árok > KFKI
8 km: KFKI > Sorrento > Budaörs > Szállás-hegy > Farkas-hegy > Piktortégla üreg > KFKI
4 km: KFKI > Piktortégla üreg > KFKI
Csillebércre és környékére invitálunk ezen a péntek délutánon, hogy utad során
megcsodálhasd többek között azt a sziklaképződményt, ami a Nápoly közeli Sorrento
tengerpartjainak a szikláiról kapta a nevét. Azt mondják, hogy ezek a mészkő sziklák szinte
világítanak a napfényben. De vajon az éjszaka sötétjében is könnyen felismerhetőek?
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Kérjük, hogy fejlámpát vagy elemlámpát és láthatósági mellényt hozzál magaddal, hiszen
sötétedés után csak így engedélyezett a túrázás erdészeti területen.
Miért pont Huszár Péterről neveztük el ezt a túránkat?
A végvári törökverő vitéz már gyermekkorában is végvárakban szolgált. Ennek köszönhetően
annyira kitanulta a kardforgatás mesterségét, hogy nem akadt párja széles e hazában.
Nevéhez számtalan sikeres portya és rajtaütés kapcsolódik. Haláláig a törökök gondolni sem
mertek arra, hogy a Balaton-felvidéki határvonalat megtámadják.

12., Bocskai István emléktúra
20 km: Normafa > Tündérszikla > Kis-hárs-hegy > Szépjuhászné > Erzsébet-kilátó >
Makkosmária > KFKI > Normafa
12 km: Normafa > Tündér-szikla > Szépjuhászné > Erzsébet-kilátó > Makkosmária > Normafa
5 km: Normafa > Szent Anna kápolna > Erzsébet-kilátó > Normafa
Ahhoz, hogy élvezni tudd egy éjszakai túra varázsát, nem feltétlenül kell éjszaka bóklásznod
az erdőben, hiszen ezt a túránkat 17 és 20 óra között indítjuk távonkénti bontásban.
A Normafánál várunk minden érdeklődőt, aki szeretné megtapasztalni az éjszakai természet
csodáit nyár közepén és szeretne teljesen feltöltődve hazaérni a Budai-hegységből, mindezt
megfűszerezve az éjszakai fények játékával.
A legkisebb táv akár babakocsival vagy kisgyerekekkel is könnyen teljesíthető, hiszen az
útvonalat úgy alakítottuk ki, hogy végig jól járható úton vezet.
Kérünk mindenkit, hogy fejlámpát vagy elemlámpát és láthatósági mellényt hozzon magával,
hiszen sötétedés után csak így engedélyezett a túrázás erdészeti területen.
Miért pont Bocskai Istvánról neveztük el a túránkat?
Bocskai István nem csak a királyi Magyarország jogállásának megtartását, de Erdély
függetlenségét is előmozdította. Végrendeletével egy olyan program alapjait fektette le, ami
Bethlen Gábor trónra lépését követően Erdély aranykorához vezetett.

13., Gábor Áron emléktúra
15 km: Széchenyi-hegy > Normafa > Erzsébet-kilátó > János-hegy > Makkosmária > Szent
Mihály-szikla > KFKI > Irhás árok > Úti Madonna kápolna > Széchenyi-hegy
10 km: Széchenyi-hegy > Normafa > Makkosmária > Szent Mihály-szikla > KFKI > Irhás árok >
Úti Madonna kápolna > Széchenyi-hegy
4 km: Széchenyi-hegy > Normafa > Úti Madonna kápolna > Széchenyi-hegy
Ha szeretnéd a héten felgyülemlett feszültséget egy könnyű erdei sétával levezetni, akkor
várunk pénteken délután a Széchenyi-hegyen. A legkisebb távra akár kisgyerekekkel is
jöhetsz. Biztos jól fog esni nekik is a séta az erdő fái alatt.
Gyere el, gyűjtsd be az élményeket és aludj egy nagyot a túra után! Garantált a teljes
feltöltődés! Kérjük, hogy fejlámpát vagy elemlámpát és láthatósági mellényt hozzál
magaddal, hiszen sötétedés után csak így engedélyezett a túrázás erdészeti területen.
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Miért pont Gábor Áronról neveztük el a túránkat?
Gábor Áron a székelyhatárőr családból származó, az 1848-49-es szabadságharc legendás
tüzértisztje volt, akinek a helytállása nélkül a szabadságharc ideje korán elbukott volna.
Összesen körülbelül 93 ágyút öntött, de ő képezte ki a harcokhoz a tüzéreket is. Ennek
köszönhetően több életbevágóan fontos ütközetet is megnyertünk a harcok alatt.

14., Nagy Lajos emléktúra
20 km: Budaörs > Törökugrató > Huszonnégyökrös-hegy > Budaörsi-hegy > Kőhegy > Budaörs
15 km: Budaörs > Törökugrató > Huszonnégyökrös-hegy > Farkas-hegy > Kőhegy > Budaörs
10 km: Budaörs > Törökugrató > Huszonnégyökrös-hegy > Budaörs
5 km: Budaörs > Törökugrató > Budaörs
Az éjszakai túráink szeptemberben is folytatódnak. Ebben a hónapban Budaörs és környéke
vár arra, hogy éjszaka is felfedezd.
A mi túráinkon ahhoz, hogy élvezni tudd egy éjszakai túra varázsát, nem feltétlenül kell
éjszaka bóklásznod az erdőben, hiszen ezt a túránkat 16 és 20 óra között indítjuk távonkénti
bontásban.
Budaörsön várunk minden érdeklődőt, aki szeretné megtapasztalni az őszi erdő csodáit és
szeretne teljesen feltöltődve hazaérni a Budai-hegységből, mindezt megfűszerezve az
éjszakai fények játékával.
Kérünk mindenkit, hogy fejlámpát vagy elemlámpát és láthatósági mellényt hozzon magával,
hiszen sötétedés után csak így engedélyezett a túrázás erdészeti területen.
Miért pont Nagy Lajosról neveztük el a túránkat?
A 16 évesen trónra kerülő Nagy Lajos vallásos fanatizmusa és a hadjáratai során mutatott
kimagasló bátorsága Európa szerte hírnevet szerzett neki. Sikeres háborúi és aktív
külpolitikája elismerést váltott ki kortársai között. Nagy Lajos folytatta elődjének aktív,
sikeres külpolitikáját, belső törvényei pedig egységesítették hazánk nemességét.

15., Mecséry Dániel emléktúra
5 km: Budapest, Naplás-tó > Cinkotai Kis-erdő > Budapest, Naplás-tó
10 km: Budapest, Naplás-tó > Cinkotai Kis-erdő > Budapest, Naplás-tó > Cinkotai Kis-erdő > Budapest,
Naplás-tó

Ez a túránk attól különleges, hogy október első péntek délutánján nem a már megszokott
Budai-hegységbe hívunk, hanem a főváros pesti oldalára, nevezetesen a XVI. kerületbe, a
Naplás-tóhoz.
Budapest legnagyobb állóvizének környéke rendkívül gazdag állat- és növényvilággal
rendelkezik. A több mint 400 növényfaj közül biztosan jó néhányat magad is felfedezel majd.
Ezen a kiemelten védett területen 200 féle madár és számtalan hüllő mellett a mocsári
teknős is megtalálható. A túra során egész biztosan Te is hallod majd a hangjukat.
Kérjük, hogy erre a túrára is készülj fejlámpával vagy elemlámpával.
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Miért pont Mecséry Dánielről neveztük el a túránkat?
A magyar huszárok példaképként tekintettek rá vasakaratának, vakmerő vitézségének és
rendületlen kitartásának köszönhetően. Szegény köznemesi sorból képes volt felemelkedni
egészen a tábornoki rangig. Kiemelkedő tehetségével európai hírnévre tett szert, így
szolgálva példamutató módon hazáját.

16., Zrínyi Ilona emléktúra
20 km: Budakeszi > Mamutfenyők > Tarnai pihenő > Csergezán Pál kilátó > Katona sírok >
Szilfa-tisztás > Himnusz szobor > Budakeszi
15 km: Budakeszi > Mamutfenyők > Szilfa-tisztás > Himnusz szobor > Budakeszi
10 km: Budakeszi > Mamutfenyők > Hidegvölgyi pihenőhely > Budakeszi
Ebben a hónapban Budakeszi és környéke vár arra, hogy felfedezd.
A mi túráinkon ahhoz, hogy élvezni tudd egy éjszakai túra varázsát, nem feltétlenül kell
éjszaka bóklásznod az erdőben, hiszen ezt a túránkat 17 és 20 óra között indítjuk távonkénti
bontásban.
Budakeszin várunk minden érdeklődőt, aki szeretné megtapasztalni ősszel az éjszakai erdő
csodáit és szeretne teljesen feltöltődve hazaérni a Budai-hegységből, mindezt megfűszerezve
az éjszakai fények játékával.
Kérünk mindenkit, hogy fejlámpát vagy elemlámpát és láthatósági mellényt hozzon magával,
hiszen sötétedés után csak így engedélyezett a túrázás erdészeti területen.
Miért pont Zrínyi Ilonáról neveztük el a túránkat?
Zrínyi Ilona férfiakat felülmúló hősiességének köszönhetően az egyik legismertebb magyar
nőalak lett dicső történelmünk során. II. Rákóczi Ferenc édesanyjaként egy tiszta, ámde
határozott jellemű asszonyt ismerhetünk meg.

17., Kerecsényi László emléktúra
20 km: Szentendre > Kő-hegy > Szentendre
10 km: Szentendre > Bükkös-patak > Szentendre
Ezt a túrát Szentendréről indítjuk, a nappali túra éjszakai párjaként.
A mi túráinkon ahhoz, hogy élvezni tudd egy éjszakai túra varázsát, nem feltétlenül kell
éjszaka bóklásznod az erdőben, hiszen ezt a túránkat 16 és 18 óra között indítjuk távonkénti
bontásban.
Várunk minden érdeklődőt, aki szeretné megtapasztalni az őszi erdő csodáit és szeretne
teljesen feltöltődve hazaérni, mindezt megfűszerezve az éjszakai fények játékával.
Kérünk mindenkit, hogy fejlámpát vagy elemlámpát és láthatósági mellényt hozzon magával,
hiszen sötétedés után csak így engedélyezett a túrázás erdészeti területen.
Miért pont Kerecsényi Lászlóról neveztük el a túránkat?
Hazánk egyik legrátermettebb várkapitánya nem csak Szigetvárat és Gyulát erősítette meg,
de seregével folyamatosan zaklatta az oszmán hordákat. Élete végén pedig 60 napig tartotta
a rá bízott Gyula várát a törökök vad rohamaival szemben, miközben az ellenség több, mint
15-szörös túlerővel támadta.
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